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شروط النشر:
ابها، وال تعبر بالضرورة عن رأي   اآلراء المنشورة في المجلة تعبر عن وجهة نظر ُكتَّ

المجلة.

 أن تكون المادة المرسلة في موضوع المجلة )محاربة اإلرهاب(، وذات صلة بأحد 
أبوابها األربعة: الفكري، واإلعالمي، وتمويل اإلرهاب، والعسكري.

واللغة  المنهج  وسالمة  ة،  والِجدَّ والموضوعية  باألصالة  المادة  تتسم  أن   
واألسلوب.

 في المواد البحثية ال بد من التزام التوثيق، بعزو األقوال إلى أصحابها، والنقول 
إلى مصادرها، وإثبات بيانات المصادر.   

 أن تكون المادة مكتوبًة بإحدى اللغات الثالث: العربية أو اإلنجليزية أو الفرنسية.
أو  الورقي  النشر  وسائل  من  وسيلة  بأي  نشرها  سبق  قد  المادة  تكون  أال   

ف اليسير فيها. اإللكتروني، ولو بتغيير العنوان والتصرُّ

ة من بحث أو كتاب، سواء أكان ذلك للكاتب نفسه أم لغيره.   أال تكون المادة مستلَّ

االعتذار  يكون  قد  ولكن  ضعفها،  ذلك  يعني  ال  نشرها  عن  نعتذر  التي  المواد   
العتبارات فنية أو غيرها، كأن تكون المادة قد ُنشر في موضوعها من قبل، وسُيبلغ 

الكاتب بذلك.

وتصحيًحا  وتعدياًل  اختصاًرا  المرسلة؛  المواد  في  التصرف  التحرير  لهيئة  يحقُّ   
وتقويًما، بما ال يمسُّ جوهر الموضوع وأفكاره الرئيسة.

 يحقُّ للكاتب أن يعيد نشر مادته بأي طريقة شاء، شرط أن ينص صراحًة أنها سبق 
نشرها في مجلة التحالف.

ا أو في إصدارات   يحقُّ لمجلة التحالف إعادة نشر المواد بأي طريقة، سواء إلكترونيَّ
مستقلة.

 يحقُّ لمجلة التحالف ترجمة الموادِّ إلى أي لغة، وإعادة نشرها بتلك اللغات.  

 )Traditional Arabic( خط ،)Word( ا ببرنامج الورد د المادة المرسلة حاسوبيًّ  ُتنضَّ
المادة  آخر  في  وجدت  إن  والمصادر  الحواشي  جعل  مع  العربية،  للغة   ،18 قياس 

بقياس 16. وخط )Times New Roman( قياس 14، للغة اإلنجليزية أو الفرنسية.

إثبات اآليات القرآنية من نصِّ القرآن الكريم بالرسم العثماني، مع ضرورة   يحُسن 
تخريجها بين معقوفتين بذكر اسم السورة ورقم اآلية.

 يحُسن إرفاق صور توضيحية مقترحة لما يتصل بالمادة، مع ضرورة أن تكون مأخوذة 
من مواقع الصور المتخصصة ال من الصحف والمجالت.

 ُيرفق بالمادة المرسلة السيرة الذاتية للكــــــــاتب، متضمنــــة: االســــــــم الثالثـــــي، 
والنتاج  الحالية،  والوظيفة  الدراسي،  والتخصص  اإلقامــــة،  وبلــــد  والجنسيــــة، 
وصورة  المصرفي،  الحساب  ورقم  اإللكتروني،  البريد  وعنوان  والثقافي،  العلمي 
شخصية حديثة عند أول مشاركة، علمًا بأننا لن ننشر تعريفًا بالكاتب ولكن ستبقى 

في قاعدة بيانات المجلة.
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تحصين المرأة
ف واالنحراف الِفكري مـن التطرُّ

المشاركة النسوية
في التطرف العنيف في مالي

أثر النوع االجتماعي في التطرف 
العنيف في بوركينا فاسو

دعم مشاركة المرأة في مكافحة 
اإلرهاب بدول الساحل
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اإلرهاب البيولوجي
بين الخيال الدرامي والمخاطر الواقعية

اليمين واليسار المتطرفان
ر والتضاربات الجيوسياسية النشأة والتاريخ والتطوُّ

الجماعات اإلرهابية
وطرق التجنيد في وسائل التواصل االجتماعي

اليسار المتطرف في أمريكا الالتينية
نظرات تاريخية وقضايا معاصرة
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 فيرناندو مارتن تشينيشي

كثيًرا ما يوَضع التمثيل الدرامي بأنواعه املختلفة 
ثقافة  نشر  عن  مسؤوًل  بوصفه  التِّهام؛  قفص  يف 
موم يف  السُّ وبثِّ  اجلرمية،  لت  معدَّ وزيادة  الُعنف، 
عقول الشباب. فارتفعت األصواُت بضرورة تشديد 
الرقابة على األعمال الفنية، وحذف املشاهد التي 
ميكُن أن تؤثِّر سلًبا يف النَّشء واملجتمع. ومع التسليم 
بخطر تلك احملتويات التمثيلية؛ فإن األكثَر خطًرا، 
أن تكوَن الدراما مصدَر إلهام للجماعات اإلرهابية 
يف تخطيط جرائمها وتنفيذها، ول سيَّما إذا كانت 
متعلِّقة باإلرهاب البيولوجي؛ فهو تهديٌد أكبر بكثير 

من التهديدات اإلرهابية التقليدية. 

 باحث في علم االجتماع والدراسات اإلسالمية، األرجنتين.

اإلرهاب البيولوجي
بين الخيال الدرامي والمخاطر الواقعية
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نماذج مختلفة 
مبتابعة بعض األعمال التمثيلية التي تناولت اإلرهاَب البيولوجي، جند 
لة  مفصَّ ُخطًطا  وشرحت  اإلرهاب،  من  النوع  لهذا  مناذَج  مت  قدَّ أنها 
وكيفية  تصنيعها،  أو  البيولوجية،  األسلحة  على  احلصول  لُطرق 
تبرز  وهنا  البشر.  بني  الرُّعب  وإثارة  والقتل  التهديد  يف  استخدامها 
ن جماعات متطرفة من التقاط هذه األفكار،  مخاوُف من احتمال متكُّ
د أمن الدول والعالم.  واستخدامها يف عمليات إرهابية خِطرة، قد تهدِّ
وازدادت هذه املخاوُف مع ظهور وباء كورونا )كوفيد 19(، الذي سبَّب 
وأظهر  العالم،  أرجاء  يف  عر  الذُّ وأثار  كبيرة،  وبشرية  يًة  مادِّ خسائَر 
م عرًضا لآلثار احملتَملة يف  ول يف مواجهة هذه األوبئة، وقدَّ هشاشة الدُّ

حال حدوث عمليَّات من هذا النوع.

المفهوم والمخاطر
ـد  املتعمَّ السـتخدام  هـو:  معانيـه  أوضـح  يف  البيولوجـي  اإلرهـاُب 
ة؛ لنشـر املـرض، أو القتـل  للكائنـات احليَّـة الدقيقـة، وإفرازاتهـا السـامَّ
اجلماعـي لإلنسـان أو احليَـوان أو النبـات، أو تخريـب البيئـة الطبيعيـة 
فتـه  ة. فيمـا عرَّ التـي يحيـا فيهـا، وقـد ميتـدُّ هـذا التدميـُر سـنوات عـدَّ
ـد للفيروسـات  وليـة "اإلنتربـول" بأنـه: إطـاٌق متعمَّ منظمـُة الشـرطة الدَّ
ة؛ لإلضـرار باإلنسـان والبيئـة احمليطـة بـه،  ـامَّ أو البكتيريـا أو املـوادِّ السَّ
وحتقيق أهداٍف سياسـية أو اجتماعية؛ بترهيب احلكومات واملواطنني، 

بالقـوة.  وإخضاِعهـم 

وأكثُره  خطًرا،  اإلرهاب  أنواع  أشدُّ  بأنه  البيولوجي  اإلرهاب  ويُصنَّف 
قدرًة على الفتك. وقد تلجأ اجلماعاُت اإلرهابية لألسلحة البيولوجية؛ 
لسهولة تصنيعها، وانخفاض تكِلفتها، وقدرتها على التكاثُر والنتشار؛ 
ساعات  يف  مليارات  إلى  تتضاعَف  أن  واحدة  بكتيريا  خليَّة  فبإمكان 
الستشعار  أنظمة  ِقبَل  من  عنها  الكشف  صعوبة  عن  فضًا  قليلة، 
أو  الهواء  بواسطة  سواءٌ  نشرها  وسهولة  اإلرهاب،  ملكافحة  التقليدية 
والضطراب  الشديد  رر  الضَّ إحداث  على  وقدرتها  املاء،  أو  الغذاء 
د اإلملاح إلى  الكبير يف املجتمعات؛ إذ ميكن أن حُتدَث ُرعًبا نفسّيًا ملجرَّ

استخدامها. 

وتُشير التقارير أن لدى األفراد واجلماعات اإلرهابية الُقدرة والتصميم 
باَت  وقد  اإلجرامية،  عمليَّاتها  يف  البيولوجية  املوادِّ  استخدام  على 
متاًحا  املوادِّ  باستخدام هذه  ة  والبيانات اخلاصَّ املعارف  إلى  الوصول 
مثل  مغلقة،  ية  سرِّ اتصالت  شبكُة  اإلرهابيني  ولدى  اإلنترنت،  على 
، وتباُدل املعلومات املتعلِّقة  اإلنترنت املظلم "Dark Web"؛ لشراء املوادِّ
ا دفع األمَم املتحدة إلى تأكيد أن العالم يواجه  باإلرهاب البيولوجي. ممَّ
اإلرهاب  يف  متمثِّلًة  واخلطر،  التعقيد  يف  الغايَة  بلغت  أمنيًة  ياٍت  حتدِّ
تسبَِّب  أن  ميكن  عنه  تنُجَم  أن  ميكن  التي  األضرار  وأن  البيولوجي، 
أمراًضا وَوَفياٍت كبيرة، وأن حُتِدَث اضطراًبا وقلًقا على نطاق واسع، 

ر القتصاد. َل السفر والتجارة، وتدمِّ وتعطِّ
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الدراما واإلرهاب 
العاقُة وطيدة بني اإلرهاب البيولوجي ومشاهدة األفام واملسلسات 
هذه  كانت  وإذا  النوع،  هذا  من  جرائَم  أحداثها  تتناول  التي  التلفازية 
وتعتمد على  واإلثارة،  والتشويق  واإلمتاع  التسلية  إلى  تهِدُف  األعمال 
أن  ميكن  فيها  مة  املقدَّ األفكاَر  فإن  البريئة؛  واملشاهدة  النية  ُحسن 
ة. ومبطالعة عدٍد من هذه األعمال؛  تُستخَدم يف أغراض خبيثة مضرَّ
جند مناذَج مختلفة لإلرهاب البيولوجي، ميكن استعراُض بعضها على 

النحو اآلتي:
والحتاد  األمريكية  املتحدة  الوليات  بني  الباردة  احلرب  إطار  يف 
يف  قاتلة  ُجرثومة  ُصنع  يف  العلماء  أحُد  يُشارك  السابق،  السوفييتي 
عائلته  من  أفراٍد  اختطاف  بعد  السوفييتي،  بالحتاد  ي  سرِّ مختبَر 
والتهديد بقتلهم يف حال عدم تنفيذ ما يُطلَب منه. وخوًفا على عائلته 
يضَطرُّ إلى املشاركة يف ُصنع اجلرثومة، التي يستخدمها أحُد املجرمني 
دة  ذ جماعٌة متمرِّ يف عمل إرهابي كبير. ويف إحدى دول العالم الثالث تنفِّ
ا ميهِّد لستخدام هذا  هجوًما بيولوجّيًا على أحد مواقف السيارات، ممَّ

عر والفزع بني املواطنني.  الساح يف إثارة الذُّ
النتقام  إلى  لدول متخلِّفة تسعى  مت األفام واملسلسات مناذَج  وقدَّ
ا على سنوات من القهر حتت وطأة الحتال،  مة، رّدً ول املتقدِّ من الدُّ
ول الُعظمى نفسها من ِقبَل قًوى تسعى إلى تثبيت  وملؤامرات حُتاك يف الدُّ
س العابرة  أركانها بهَجماٍت إرهابية ُمدبَّرة. إضافًة إلى قَصص التجسُّ

الجتماعي  التواُصل  مواقع  على  املنتشر  الكثيف  واحملتوى  للحدود، 
م أمثلًة جليَّة لهذا النوع من اإلرهاب. وشبكة اإلنترنت، الذي يقدِّ

َخطر وِشيك
هذه النماذُج السالفة حترِّضنا على التفكير يف هذه القضيَّة املصيرية، 
سيَّما  ول  بأكمله،  العالم  ُد  يهدِّ وشيٍك  خلَطٍر  مصدًرا  أصبحت  التي 
وانتشاره  كورونا،  وباء  نشأة  تفسير  حتاوُل  كثيرة  نظرياٍت  ظلِّ  يف 
أن  تفيد  أخباٌر  ُروِّجت  البداية  ففي  العالم.  أرجاء  يف  السرعة  بهذه 
الوباء مركُزه سوٌق مبدينة ووهان الصينية، وأن اجُلرثومة انتقلت من 

احليَوانات إلى البَشر يف أثناء البيع والشراء. 

إلى  اخلفافيش  من  انتقلت  اجُلرثومة  أن  إلى  أخرى  فرضيٌَّة  وتشيُر 
وتبنَّى  امِلنَطقة.  تلك  بالُقرب من  البشر  إلى  احليَوانات احمللِّية، ومنها 
بعُض العلماء نظرية املؤامرة التي تقول: إن اجُلرثومة ُطوِّرت يف أحد 
املختبَرات بوصفها ساًحا بيولوجّيًا، وأن تهريًبا غير إراديٍّ حدَث نتيجة 
قصوٍر يف السامة البيولوجية، فضًا عن أدلٍَّة لحتمال القيام بهَجمات 
ع اجلماعاِت اإلرهابيَة ملناقشة  ا شجَّ إرهابية بيولوجية غير مسبوقة، ممَّ
فكرة استخدام هذه اجلراثيم أسلحًة بيولوجية. على سبيل املثال: دَعت 
أحداث  على  الردِّ  إلى  اإلرهابي  داعش  بتنظيم  مرتبطة  مجموعاٌت 
تُروِّج  حَماٍت  وأطلقت  2019م،  عام  نيوزيلندا  يف  املسجدين  مجزرة 
ًا  ًرا مفصَّ وكانت نشرت قبل ذلك مقطًعا مصوَّ البيولوجية.  األسلحَة 
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الرئتني،  تُصيب  التي  "هنتا"  جراثيَم  يقترح  البيولوجي،  اإلرهاب  عن 
ويوِضُح  املنفردين،  لإلرهابيني  أسلحًة  لتكوَن  والتيفوئيد؛  والكوليرا، 

ول املعادية. املقطع طرائَق نشر هذه األسلحة الصامتة يف الدُّ
كلُّ تلك األمور تؤكِّد أن العالم اليوم يواجه خطَر إرهاب بيولوجي شديد 
ًكا  ا يتطلَّب حترُّ د خيال يف األعمال التمثيلية؛ ممَّ الوقع، بعد أن كان مجرَّ
َدولّيًا سريًعا؛ إلغاق كلِّ الطرق أمام وصول اجلماعات اإلرهابية إلى 

هذه األسلحة الفتَّاكة.

السالمة والمواجهة 
يُقَصد بالسامة البيولوجية: اإلجراءاُت والتدابير املرتبطة بالتعامل مع 
املوادِّ البيولوجية داخَل املختبرات؛ للوقاية من التعرُّض غير املقصود 
موم، ومنع الوصول غير املشروع إليها، أو ضياعها، أو سرقتها، أو  للسُّ
إساءة استعمالها بقصد وبغير قصد. ويرتبط األمُن البيولوجي بتدابير 

احلماية والرقابة واملساءلة؛ ملنع فقد املوادِّ البيولوجية. 
الدول  د  يهدِّ الذي  اخلَطر  من  قلقها  عن  املتحدة  األمم  عبَّرت  وقد 
عوامَل  استخداَم  اإلرهابية  اجلماعاُت  دت  تعمَّ لو  فيما  واملواطنني 
بيولوجية يف عمليَّاتها، ونوقَشت القضيُة يف مؤمترات خبراء األسلحة 
البيولوجية واجتماعاتهم يف مقرِّ األمم املتحدة. وتأتي تلك النقاشاُت 
ا على اآلثار الَوخيمة التي ميكن أن تنُجَم عن استخدام هذه األسلحة؛  رّدً
، وكوارَث متتابعة،  َل حياةَ البشرية إلى ُرعب مستمرٍّ فمن شأنها أن حتوِّ

وِحداٍد دائم.
ومع أن التقارير تشيُر إلى أن اإلرهابيني سيواصلون استخداَم الطرق 
البيولوجية  األسلحة  استخدام  احتماُل  يبقى  عمليَّاتهم؛  يف  التقليدية 
ا يف املستقبل القريب،  َوَفيات جماعية وارًدا جّدً إلحداث إصاباٍت أو 
ات الواقع  َدته أغلُب الفرضيَّات والدراسات العلمية، وُمستِجدَّ وهو ما أكَّ
ته، واستقراَر  الذي نعيُشه؛ لذا فإن احلفاَظ على حياة اإلنسان وصحَّ
الدول على املدى الطويل؛ يفرض ُحزمًة من اإلجراءات العملية ملواجهة 

هذا اإلرهاب البيولوجي احملتَمل، ومن أبرزها:
فرُض َرقابة صارمة على النشاط العلمي يف املختبرات البيولوجية؛ 	 

حتى ل يُسيَء استخداَمها بعُض األفراد أو اجلماعات.
َل مسؤوليَّاتها جتاه 	  ت العلمية حتمُّ وضُع ضوابَط توجب على املجاَّ

البحوث واألوراق العلمية يف املجال البيولوجي، جتنًُّبا لنشر أبحاث 
ة أو األمن القومي. ة العامَّ تُفضي إلى خطر على الصحَّ

إقراُر قواعَد معلوماتية تساعد على التنبُّؤ بالتهديدات 	 
دون  واحليلولة  البيولوجي،  اإلرهاب  ألنواع  احملتَملة 

استخدام هذا الساح جتاه الدولة ومواطنيها.
وتسليُحه 	  الَوبائيَّة،  املراقبة  نظام  إنشاءُ 

باحتراف  التعامل  من  نه  متكِّ التي  باألدوات 
مع قضايا األمن البيولوجي.

على 	  والجتماعية  ية  الصحِّ سات  واملؤسَّ البلدان  قُدرات  تعزيُز 
ب  التعامل مع مثل هذه األخطار، ول سيَّما طرِق الوقاية والتأهُّ
من  هجوم  حدوث  حاَل  ة  مضادَّ طبِّية  تدابيَر  واتخاذ  واملواجهة. 

هذا النوع.

ولية يف جميع مراحل التعامل مع املخاطر 	  التنسيُق بني اجلهود الدَّ
هذا  ملواجهة  متكاملة؛  إستراتيجية  ُخطط  ورسُم  البيولوجية، 

. الواقع املستجدِّ

أو 	  الكيميائي  الهجوم  آثار  تعالج  التي  واللَّقاحات  األدوية  توفيُر 
البيولوجي احملتَمل.

ضرورة المواءمة
ومع التسليم بأن احلكوماِت مجبرةٌ على اتخاذ تدابيَر تشريعيٍة وتنظيمية 
ورقابية ملكافحة اإلرهاب البيولوجي احملتَمل، ومراقبة البحوث العلمية 
البيولوجية يف املختبرات، فإن من املهمِّ أيًضا أل تتعارَض تلك التدابيُر 
ية البحث العلمي وتداُول نتائجه، فضًا عن جانب اجتماعي ل بدَّ  مع حرِّ
دة دون  ى لتلك األوبئة الجتماعية املعقَّ من اإلشارة إليه، وهو أل نتصدَّ
لم الجتماعي والقتصادي  مراعاة قضايا مصيرية، من مثل: صور الظُّ
والسياسي؛ فهناك ماينُي األشخاص ميوتون يف دوٍل فقيرة؛ ألنهم لم 
ن  يحصلوا على احلدود الدنيا من معايير الرعاية والعاج، يف حني تخزِّ
ًبا للظروف، وتُخفي  يات ضخمة من اللَّقاحات حتسُّ الدول الُعظمى كمِّ

ة بتطوُّراتها. الشركات براءات الختراع اخلاصَّ

ول شكَّ أن أزمة جائحة كورونا كشفت أن التهديداِت التي ميكُن أن 
تهديدات  وأن  منًحى تصاعدي،  باتت يف  البيولوجي  اإلرهاُب  يسبِّبها 
األمن القومي لم تُعد تقتصر على اجلوانب العسكرية أو القتصادية، 
مما يوجب اتخاَذ إجراءات مختلفة يف التعاُمل مع هذا اخلطر، وميكن 

أن تنطلَق من ثاث مسارات:

أوًل: إغاُق كلِّ الطرق أمام وصول اجلماعات اإلرهابية إلى األسلحة 
ع عن استخدامها لتحقيق أهدافها التدميرية.  البيولوجية؛ فهي لن تتورَّ

البيولوجية  األخطار  للتعامل مع  وَدولّيًا  وطنّيًا  الستعداد جيًِّدا  ثانًيا: 
حاَل حدوثها. 

زيادة  والعميق يف  البعيد  الدرامي ألثره  التمثيل  توظيف  ثالًثا: 
الوعي املجتمعي بتلك األخطار، وما يجب ِفعلُه عند حدوث 

هَجمات بيولوجية للحدِّ من آثارها الكارثية.

أن  من  مخاوُف  هناك  كانت  ما  إذا  القول:  ويبقى 
للجماعات  إلهام  مصدَر  الدرامي  التمثيل  يكوَن 
اإلرهابية؛ فإنها باملقابل ميكن أن تكوَن مصدَر 
تدابيَر  اتخاذ  يف  ومؤسساتها  للدول  إلهام 

ملواجهة هذه املخاطر. 
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 عمار علي حسن

ناته املتماثلة واملتباينة هو احلاضُن األول لألفراد الذين ينَشؤون فيه، ويحاولون البحث عن صيغ  املجتمُع مبكوِّ
مون بها أنفسهم، ويعبِّرون عن أفكارهم وتطلُّعاتهم للوصول إلى غاياتهم، ويسَعون إلى حتقيق الَقبول الذي  يقدِّ
يساعدهم على االستمرار والبقاء، واالرتقاء الدائم نحو ما يبتغونه. أو يجنَحون أحياًنا لالختالف عن محيطهم؛ 

سعًيا لبلوغ ما يريدون؛ لتنشأ من ذلك ظواهُر وقضايا مختلفة املضمون، كقضيَّتي التماثل والتمايز.

 روائي وخبير في علم االجتماع السياسي، مصر.

قضيتا التماثل والتمايز 
في المجتمع لدى التنظيمات المتطرفة

ت
ال
أم
ت
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األهمية والمآالت  
التنظيمات  َعالقة  والتمايز يف حتليل  التماثل  أهميُة قضيَّتي  تتجلَّى 
املـُحَكمة؛  عاتهم  خارَج جتمُّ الواقع  املجتمع  أي  كلِّه؛  باملجتمع  املتطرفة 
ف  ية كانت أم علنية، فإن اجلماعاِت والتنظيمات املتطرفَة التي توظِّ سرِّ
اإلسالَم -على سبيل املثال- للحصول على ُسلطة سياسية، لم تهِبط 
من السماء، ولم تخرج من جوف األرض، إمنا نبتت يف رحم املجتمع 
يوجهون  وإليه  اختلطوا،  أبنائه  ومع  أعضاؤها،  ُولد  ففيه  ورحابه، 
العام  املجاَل  ويهيِّئون  واستقطاًبا،  أهله جتنيًدا  ويستهدفون  خطابهم، 
لتقبُّل مشروع هذه اجلماعات، حتى يكوَن الناس سنًدا لهم يف حتقيق 

لت الظروف.  بل، وتنوعت األساليب، وتبدَّ مآربهم، وإن اختلفت السُّ

وتنبع هذه األهميُة من أن )املسافة( بني اجلماعات الدينية السياسية 
املجال  من  عليها  يستحوذون  التي  و)املساحة(  املجتمع،  أفراد  وبقية 
العام، هما اللذان يبيِّنان ما يرتبط بوضعها احلالي، ومآلها يف املستقبل 

القريب، ورمبا البعيد. 

وال بدَّ قبل ذكرها من تأكيد أن هذه القضيَة محسومة يف التجلِّي األول 
ين«  يَه »الطريق املستقيم« أو »صحيح الدِّ لإلسالم، أو ما ميكن أن نسمِّ
القرآني وباطنه، وسنَّة  النصِّ  ويتَّكئ أساًسا على ظاهر  أو »جوهره«، 
النبي عليه الصالة والسالم؛ فاإلسالم يدعو املسلَم إلى التعاون على 
التسامح  من  مساحات شاسعة  املسلمني، يف  وغير  املسلمني  مع  الِبرِّ 

والعدل وإغاثة اللهفان، وإدخال السرور على النفوس والقلوب.

دات المفهوم والمحدِّ
د )التماثل(؛ أي االندماج يف البنية املجتمعية  ة مسائَل حتدِّ هناك عدَّ
د )التمايز(؛ أي صناعة مجتمع خاص مغلق  مبظهرها وجوهرها، وحتدِّ
يف ركاب املجتمع العريض، على مستوى املمارسة والفعل. وميكن ذكُرها 

على النحو اآلتي:

ة فارٌق بني أفكار نظرية، تصنُعها بعض تصوُّرات الفقه  1( الفكرة: ثَمَّ
وتأويل النص الديني، ترى ضرورةَ االندماج مع املختلفني، وتدعو إلى 
التماس العذر لهم واستيعابهم، وبني تلك التي تستبعدهم وال تعِذُرهم؛ 
بل حتاسبهم وتنِبُزهم بلقب »اجلاهليني« أو »أتباع الظاملني«، وتواجههم 
َمرمى  وقعوا يف  إن  األبرياء  قتل  تسويَغ  تعني  التي  »التترُّس«  مبسألة 
نيران التنظيمات اإلرهابية، وتستهدف َمن تراهم خصوَمها وأعداءها.

 وكلَّما اقتربنا من التنظيمات التي متثِّل »االسالم السياسي« دنونا من 
)التمايز( والعكس صحيح، فهناك جماعاٌت ذات مشروع سياسي طويل 
َق هدفها إال باستمالة الناس، والتحايل عليهم،  املدى تُدرك أنها لن حتقِّ
كانت على  االنتخابات«، سواءٌ  »وسيلة  تعتمد على  كانت  إن  وال سيَّما 
على  أو  ومؤسساته،  املدني  املجتمع  ُقوى  املتمثِّلة يف  القاعدة  مستوى 

مستوى القيادة املرتبطة باحلكومة والبرملان.

ية وعلنية، وأخرى  2( طبيعة التنظيم: تتبايُن طبيعة التنظيم بني سرِّ
وسيلًة  العنف  تتخذ  ية  السرِّ فالتنظيماُت  والعلني؛  ي  السرِّ بني  جتمع 
للتأثير والتغيير، وال يشغلها التماثُل الطبيعي مع املجتمع إال من َقبيل 
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االنعزال  إلى  تنزُع  فهي يف حقيقتها  وتضليلها،  األمن  أجهزة  مراوغة 
واالنكفاء بغيَة حماية نفسها من املالحقة. أما اجلماعاُت العاملة يف 
لها  ليكونوا  الدعوة،  بشروط  القيام  بدافع  الناس؛  من  ب  فتتقرَّ العلن 
ي  السرِّ بني  جتمع  التي  اجلماعاُت  وأما  وسياسّيًا.  اجتماعّيًا  ظهيًرا 
يف  والبقية  متايز،  يف  األول  املسار  حتت  املنضويَن  فتجعل  والعلني، 

د أن كلَّ هذا يحُدث بانتظام. متاثل، ومن املؤكَّ
بلوغ  إلى  اإلرهابي  أو  املتطرف  التنظيم  يهِدُف  التمكني:  وسيلة   )3
لطة، مستخدًما القوة املسلَّحة، ولذلك فليس يعنيه أن يندمَج مع  السُّ
املجتمع إال ألجل جتنيد عناصَر جديدة، ودمجها يف تنظيم ُمحَكم بعد 
إلى  اللجوء  الهدف  إلى  الوصول  وسيلُة  كانت  إذا  أما  اختبار،  مرحلة 
َر مصير هذه التنظيمات بواسطة االنتخابات،  القواعد العريضة كي تقرِّ

فإن األمر سيكون مختلًفا كثيًرا. 
ُد الظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية  4( السياق القائم: حتدِّ
التي مترُّ بها الدولة اختياَر اجلماعات والتنظيمات اإلسالمية املسيَّسة 
دية  ر وجوُد تعدُّ د يف أعطاف املجتمع أو االنكماش. إذ يقرِّ ملسار التمدُّ
قُدرات  وتوافُر  نفور،  أو  اجتماعي  َقبول  سياسية من عدمه، وحدوُث 

مالية للتنظيم أو َعَوزه، اختياَره أليٍّ من هذين املسارين.
ا  مستعّدً الفاعلة  بُقواه  نفسه  املجتمُع  يكون  قد  اآلخرين:  موقف   )5
أو  التماثل،  من  واسعة  مساحات  إلى  التنظيمات  هذه  جلذب 
تأثَّرت  وقد  اإلجباري.  التمايز  اجتاه  يف  وطردها  عليها  الضغط 
ذاتها،  السياسية  الدينية  التنظيمات  بسلوك  هذا  يف  املجتمعاُت 
بالدعاية  وكذلك  نسبّيًا،  معتدلًة  أو  العنف  شديدةَ  كانت  إذا  وما 
لطة احلاكمة منها، وَعالقة الناس ة لها، وموقف السُّ  اإلعالمية املضادَّ

بهذه السلطة.

يات األنواع والتجلِّ
بعَض  أنَّ   املختلفة  واألديان  الطوائف  لدى  أخرى  أمثلة  يف  جند 
اجلماعات مارست نوًعا من الُعزلة عن املجتمع القائم، سواءٌ جسدّيًا 

على أو شعورّيًا، فقرأنا عن ثقافة »اجليتو« التي لم  تقتصر 

ديانات أخرى،  إلى  ت  امتدَّ بل  الوسطى؛  القرون  أوروبا يف  اليهود يف 
ه  لنجَد جماعة »األميش« يف أمريكا التي ترفض املجتمَع املعاصر، وتعدُّ
خروًجا على جوهر املسيحية، فتسعى إلى العيش يف الغابة التي ترى 
التي  املسلمني«  »جماعة  ى  تُسمَّ ما  ووجدنا  الطبيعة.  إلى  عودًة  فيها 
دعا  والتي  والهجرة«،  »التكفير  مصر  وإعالمّيًا يف  أمنّيًا  عليها  أُطلق 
مؤسسها »شكري مصطفى« أنصاره إلى اعتزال املجتمع متاًما، زاعًما 
كفره، وتكوين نَواة اجتماعية من أنصاره يف منطقة نائية حتى يشتدَّ 
لطة. عوُدهم، ويكونوا قادرين على إخضاع املجتمع لفكرهم، ثم بلوغ السُّ

املسألة،  هذه  يف  منتصفها  من  العصا  ميسَك  أن  حاول  من  وهناك 
»العزلة الشعورية« التي  فأقرَّ التماثل جسًدا، والتمايز شعوًرا. ففكرةُ 
نادى بها سيِّد قطب، وهو من أهمِّ املنظرين يف تاريخ »جماعة اإلخوان 
املسلمني«، و»السلفية اجلهادية«، تقوم على أن يخالَط عضو اجلماعة 
كلَّ َمن حوله جسًدا، يحاورهم ويداورهم ويشاركهم يف الُغنم والُغرم، 
لكنَّه يحِرُص على أن تبقى مشاعره مجافيًة لهم، رافضة العتقاداتهم 
قطب  ورأى  جديدة«.  »جاهلية  يف  يعيشون  نظره  يف  ألنهم  وأفعالهم؛ 
»اإلخواني«  نفس  تبقى  كي  ضروريٌّ  »االنفصال«  هذا  أن  وأتباُعه 
مخلصًة للجماعة وتصوُّراتها، التي يزعم أنها متثِّل اإلسالم احلقيقي، 

كما كان سائًدا يف صدر اإلسالم.

المقاصد والمسارات
مبساَرين  املتطرفة  اجلماعات  لدى  والتمايز«  »التماثل  قضيُة  ترتبط 

لطة: أساسيَّني هما الدعوة والسُّ
ة«، ومن أجل هذا تعمل   أما الدعوة: فتمثُِّل املقِصَد األسمى من »النبوَّ
بعُض اجلماعات التي ليس لها مشروٌع سياسي، ويفِرُض عليها ذلك أن 
تتفاعل مع اآلخرين؛ ألنهم اجلمهوُر الذي تقوم فيه الدعوة أو البالغ، 
وإقناعهم  باستمالتهم  املجتمع،  هداية  سبيل  يف  الدعاةُ  يسعى  وإليه 

مبضمون الدعوة.
ويجب يف هذا املسار دفًعا أليِّ لَبْس، أن نبنيِّ ما تقتضيه دَعواُت االنعزال 

هبان، فهؤالء  من اإليجابي للمتصوِّفة والرُّ امتازوا  وإن 
ت
ال
أم
ت
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سائر الناس، فإن ذلك ليس استعالًء منهم وال َغبًْنا للمجتمع وال كفًرا 
ها، حتى  الروُح صفاءها وسموَّ فيه  ق  بحٌث عن مكان حتقِّ بل هو  به؛ 
لهم.  اخلير  ورجاء  معهم،  والتسامح  للناس،  احملبة  خالص  إلى  تصَل 
ويف هذا متاثٌل من نوع آخر، إن لم يكن بالتواصل اجلسدي فإنه بفيض 

املشاعر اإليجابية جتاه اآلخرين. 
حيث  من  سواءٌ  والتمايز،  بالتماثل  لة  الصِّ وثيقُة  فهي  لطة:  السُّ وأما 
الوصول إليها، أو االستمراُر فيها. فاحلكُم ال يدور يف فراغ، إمنا يرفع 
كراسي  على  جلسوا  ملن  وال ميكن  سائرهم،  دون  الناس  بعض  مكانة 
احلكم أن يقاطعوا َمن يحكمونهم، كما أن وصول شخص أو فئة إلى 

لطة ال يكون إال مبعيَّة الناس. السُّ

الجذور واالمتدادات
بطرائَق  كانت  وإن  املسلمني،  تاريخ  َطواَل  القضيُة  هذه  ُطرحت 
تأخذه  الذي  للمسار  َوفًقا  وتزدهي،  وتخبو  وتطفو،  تغِطس  مختلفة، 
لطة السياسية  َعالقُة اإلسالم بالسياسة يف بنيتها العليا املتعلِّقة بالسُّ
فاتها. ففي الصراع املرير على  وتصوُّراتها وانحيازاتها ورَغباتها وتصرُّ
احُلكم ظهرت جماعاٌت باطنية تؤمن بـ )التَِّقية( متارس نوًعا من الُعزلة 
إلى  بالوصول  تؤمن  متطرفة  جماعاٌت  ظهرت  املقابل  ويف  الشعورية. 
لطة َعنوًة، فكان عليها أن تتمايَز عن املجتمع ولو قلياًل، حتى تضمَن  السُّ

تهم العنيفة. ية عملها، وسالمة أفرادها، حتى يُكملوا مهمَّ سرِّ
ومع التحديث السياسي النسبي املعاصر، لم تخُل الساحة االجتماعية 
اجلماعات  جذَب  حاولوا  الذين  أولئك  من  وقت  أيِّ  يف  والسياسية 
الدينية السياسية إلى )التماثل(، سواءٌ دَعوا إلى ذلك تعبيًرا، أو قاموا 
بعُض  السياسية. وتستجيب  واإلجراءات  القوانني  بواسطة  تدبيًرا،  به 
هذه اجلماعات أحياًنا إلى هذه الدعوة، وتتماهى يف أعطاف املجتمع 
وترتيبات السياسة. ويرفض بعُضها ذلك رفًضا قاطًعا، ويتضح أحياًنا 
أن بعض من قبلوا بالدمج لم يفعلوا ذلك إال على سبيل املناورة، دون أن 
يتخلَّوا عن أفكارهم التي تؤمن بالتمايز، سواءٌ كان ذلك نابًعا من شعور 
القوة حتكُمه قوانني صراع  أو طمًعا يف مزيد من  باالصطفاء،  زائف 

لطة والثروة واملكانة. »اإلسالم السياسي« على السُّ
احلركة  أعمال  جدول  على  نفَسها  تفرض  القضية  هذه  وستظلُّ 
اإلسالمية السياسية، سواءٌ من مييل منها إلى حمل السالح حتت الفتة 
»اجلهاد«؛ بغيَة التغيير بالقوة القاهرة، أو بإحضار اجلمهور إلى املشهد 
أو بطريقة  والثورة،  التظاهر  يُراوح بني  الذي  اعتماًدا على االحتجاج 
أخرى وهي االنتخابات. وميكن أن تقوَد التجِربة بعض التنظيمات التي 
ستظهر مستقباًل، يف ظلِّ توالد اإلسالم السياسي وانقسامه بال توقف، 
سيَّما  وال  التماثل،  لصالح  التمايز  فكرة  فشيًئا عن  شيًئا  التخلِّي  إلى 
والتفاعل  للتحاور  ضخمة  إمكانات  من  االتصال  ثورةُ  أحدثته  ما  مع 
يف العالم االفتراضي، والعمل على احتمال نقله إلى دنيا الواقع، وهي 
التنظيمات  بعض  قياداُت  كانت  إذ  قبُل؛  من  متاحًة  تكن  لم  مسألٌة 

فيعيشوا يف  لوائها،  للُمنضوين حتت  حديدّيًا  سوًرا  تقيم  أن  تستطيع 
ُعزلة عن سائر الناس.

د أن هذا ال يعني اختفاَء هذه املسألة يف املستقبل املنظور،  ومن املؤكَّ
بتصوُّر  والتنظيمات  اجلماعات  بعض  أفكار  ربط  ظلِّ  يف  سيَّما  وال 
»جماعة  أو  املؤمنة«  »الُعصبة  أو  اإلميان«  »استعالء  أو  »االصطفاء« 
املسلمني« أو »الفرقة الناجية«، وكلُّها مصطلحات راسخة لديها، يؤدِّي 
االقتناع بها، والعمل على تطبيقها، إلى صناعة )التمايز( على حساب 
اجتماعية  معضلًة  السياسي«  »اإلسالم  تيَّار  يجعل  مما  )التماثل(، 
مني يف قراره ينظرون دائًما باستعالء وتكبُّر إلى  وسياسية؛ ألن املتحكِّ
اجلماعات اخلارجة عن جماعاتهم على اختالف مراتبها يف التطرف 

واالعتدال. 
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اليمين واليسار المتطرفان

شهد عام 2020م سلسلًة من األحداث واألنشطة 
املتطرَفني،  و»اليسار«  »اليمني«  منوِّ  يف  أسهمت 
أوروبـــا  يف  السياسية  الــســاحــة  إلــى  وعــودتــهــمــا 
كــورونــا  جــائــحــُة  وأســهــمــت  مالية.  الشَّ وأمــريــكــا 
التي  الصارمة  ية  الصحِّ والقوانني   )19 )كوفيد 
الزمتها، يف ارتفاع أعداد املؤمنني بنظرية املؤامرة 
يف املجتمعات التي لها تاريٌخ وثيق باليمني والعنف 
 ،»Qanon أنون  »كيو  ذلك حركة  ومن  األصولي، 
الــفــخــورون«  »األوالد  أو  بــويــز«  ــراود  ــ »ب وحــركــة 
املــنــاهــضــة  ــات  ــاعـ ــمـ واجلـ  ،  Proud Boys
دة التي فرَضتها دولهم  ية املشدَّ لإلجراءات الصحِّ

ملكافحة الوباء. 
ووافق هذا احتجاجاٌت عاملية على الظلم العنصري 
 Black مهمة«  الــســود  »حــيــاة  حركة  رايــة  حتــت 
Lives Matter التي اندلعت يف الواليات املتحدة 
أمام  فلويد«،  »جــورج  أمريكي  األفــرو  مقتل  بعد 
انتشرت  ما  وَسرعان  الشرطة،  يد  على  الكاميرا 
مع  وتفاعًل  ولــي.  الــدَّ الصعيد  على  املــظــاهــراُت 
هذه االحتجاجات، ازداد نشاُط )اليمني واليسار( 
املتطرَفني وعنُفهما يف اإلنترنت وخارجه، ليس يف 

الواليات املتحدة فحسب، ولكن يف العالم كلِّه.

 د. هشام تيفالتي 

ر والتضاربات الجيوسياسية النشأة والتاريخ والتطوُّ

 أستاذ بجامعة بشيبس، والمدير اإلقليمي لمركز الثقافة الدينية المدنية في كيبيك، كندا.

ت
ال
حلي

ت
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النشأة والتاريخ
 بدأت ثنائيُة )اليمني واليسار( مصطلَحني أساسيني يف فرنسا يف 
يراقب  أوروبــا،  كلُّه وال سيَّما  العالم  كان  الثامن عشر، حني  القرن 
حيث  األرض،  على  اتها  ُمستجدَّ ويتتبَّع  قرب،  من  الفرنسية  الثورة 
مفاهيُم  أنها  تبُرز على  و»اليسار«  »اليمني«  مثل  بدأت مصطلحاٌت 

سياسية، لم تلبث أن انتشرت يف أرجاء العالم. 
ا بالثورة الفرنسية،  ويبقى هذا التقسيم )اليمني واليسار( تراًثا خاّصً
التصويت على  أثناء  الفرنسي، يف  الدستوري  املـَْجَمع  تراث  من  أو 
املجَمع  على  فكان  1789م،  أغسطس  مــن   29 يف  امللك  ُسلطات 
الدستوري مناقشُة حقِّ النقض الذي ُينح للملك، وعند التصويت 
اليمني  إلى  الوقوُف  )احملافظني(  امللكي  »الفيتو«  مؤيِّدي  من  ُطلب 
يف القاعة، وُطلب من املعارضني )احلداثيني( الوقوُف إلى اليسار، 
جديًدا.  سياسّيًا  انقساًما  يصبَح  أن  يكن  ما  والدة  إلى  ى  أدَّ ا  ممَّ
وبعد اعتمادهما يف السياسة الفرنسية، انتشر مصطلحا »اليمني« 
و»اليسار« يف جميع أنحاء أوروبا، وأصبحا اسمني للُهويَّة السياسية، 
التاريخ  ذلك  ومنذ  واجلماعات.  لألفراد  السياسي  ه  للتوجُّ ووصًفا 

رين السياسيني.  ًيا للمنظِّ أصبحت جَدلية )اليمني واليسار( حتدِّ
منهجية  أساسية  مــقــوالت  إلــى  املصطلَحني  هذين  ل  حتــوُّ أنَّ  إال 
ورسمية للُهويَّة السياسية، استغرق وقًتا طويًل استمرَّ أكثر من قرن، 
العشرين؛  القرن  الِعقد األول من  يتخذا ِصبغًة مؤسسية حتى  ولم 
دة وواضحة. فمثًل: ُوصف  إذ اتخذ )اليمني واليسار( معانَي محدَّ
وا عن خطِّ احلزب الشيوعي، بأنهم يساريون  املعارضون الذين انشقُّ
أو يينيون منحرفون، وال سيَّما معارضي احِلقبة الستالينية، حني 
الية عاملية أصولية. وامليُل  كان امليُل نحو اليسار يعني تبنَِّي ثورة عمَّ
إلى اليمني يدلُّ على تبنِّي نوع من املشاعر القومية الوطنية األصولية. 
وكانت هذه التعريفات مرنًة، وغالًبا ما تتغيَّر بتغيُّر الوضع السياسي 
واحلزب احلاكم. ويف هذه احلالة يكننا التمييُز بني أولئك الذين 
ون  يسَعون إلى تأطيٍر حريف ملعنى )اليمني واليسار(، وأولئك الذين يهتمُّ
بالتفسير اجلوهري التاريخي للمعاني األساسية للمصطلحات التي 
السياسيَة  التعريفاِت  احُلسبان  يف  األخذ  مع  لقرون،  جامدًة  ظلَّت 
لهذا  والرجعي(،  مي،  والتقدُّ والليبرالي،  )احملافظ،  مثل:  اجلديدة، 
َه  التوجُّ يصف  و»اليسار«  »اليمني«  مصطلح  إن  القول:  نستطيع 

الوطني الثقايف أكثر مما يصُف املشهَد السياسي الثابت. 
املاضي  القرن  عشرينيات  عن  ث  التحدُّ املستحيل  من  يكون  ويكاد 
ق إلى »يني« أو »يسار« بوصفهما  وثلثينياته يف أوروبا، دون التطرُّ
األولى  العامليتني  احلربني  بني  ما  ففي سنوات  ُهويَّتني سياسيتنَي. 
السياسات  مع  تتصارع  األوروبــيــة  الشعوُب  كانت  حني  والثانية، 
الرسمية لُدولها، عاد استخداُم مصطلَحي »اليمني« و»اليسار« أداًة 
السياسيني.  اخلصوم  و)شيطنة(  السياسية،  األطياف  الستقطاب 
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وأصبح كلٌّ من »اليمني« و»اليسار« أكثَر أصولية، أما املركُز الليبرالي 
فاختفى عن األنظار تقريًبا. 

زيــادة  يف  الــبــاردة  احلــرُب  أسهَمت  واخلمسينيات،  األربعينيات  ويف 
اضطهاد كلِّ احملسوبني على اليسار؛ إذ كان املواطنون يفقدون وظائَفهم 
يُتابَعون قضائّيًا إذا أفصحوا عن ميولهم االشتراكية  احلكومية، وقد 
حوا بانتمائهم أو تعاطفهم مع املعسكر الشرقي.  أو الشيوعية، أو صرَّ
بدأ  ذلــك،  أثناء  يف  اليساري.  التيَّار  نشاط  يف  كبير  أثــٌر  لهذا  وكــان 
وه اليسارية  رون احملافظون يربطون منوَّ الدولة الليبرالية مبا سمَّ املفكِّ

وجمعيَّاتها الشيوعية، مما أعطى الليبرالية ِصبغًة سلبية بني هؤالء. 

ويف أثناء حرب فيتنام عاد املصطلحان إلى الواجهة، وأصبح احلديث 
ا حني احتاج الناس إلى طريقٍة للتعبير عن  عن )اليمني واليسار( مهّمً
اختلفهم مع اآلخرين، فيما يخصُّ سياسات الدولة الداخلية واخلارجية، 
فوجدوا يف املصطلَحني ضالَّتَهم. أما اليوم، فنستطيع القول: إن اليسار 
مية والليبرالية، واليمني يشير إلى احملافظة والوطنية  يشير إلى التقدُّ

ين.  املنحرفة، أما املركُز فل يزال يف تغيُّر وتطوُّر مستمرَّ

جَدلية اليمين واليسار
السؤال الذي يجب االهتماُم به هو: ملاذا ترفض أغلُب أحزاب اليمني 
املتطرف التمييَز التقليدي )الكلسيكي( بني )اليمني واليسار(، وتضع 
نفَسها خارج هذا التقسيم؟ بحَسب اخلبراء هناك أربعُة أسباب رئيسة 
)اليمني  خــارج  نفسها  لتصنيف  املتطرف  اليمني  أحــزاب  سعي  وراء 

واليسار(، وهي: 

لهذه . 1 الفكرية  العقيدة  ــرى يف كل جــوهــر  األحــــزاب، الــتــي ت
ــاَهـــني )الــيــمــني  سياسّيًا االجتـ خصًما  والــيــســار( 
به  الوثوق  عدُم  والتحالف معه.يجب 

اليمني . 2 ــاســات  املتطرف والقراءة األُحادية ســي
الــتــمــيــيــز للعالم، التي ال  يف  ــرى  ــ تـ

أيَّ أو  سياسية  إضافة  أو  شرعية  أيَّ  واليسار(  )اليمني   بني 
مغًزى مقنع. 

اللة السلبية ملصطلح )أقصى اليمني( املرتبط بالعنصرية . 	 رفض الدَّ
ته.  والتمييز الِعرقي، مما يقوُدهم إلى السؤال عن التمييز بُرمَّ

وال . 	 يساريون  )ال  بأنهم  أنفَسهم  املتطرفون  اليمينيون  يعرِّف 
يينيون(! مما يسمح لهم بالتميُّز من بقيَّة األطياف السياسية، 
ون بالسياسة التقليدية احلالية.  واالدِّعاء بأنهم ال ينتمون وال يعتدُّ
2017م  عــام  الفرنسية  الرئاسية  االنتخاباُت  أعـــادت  فمثًل: 
احلديَث عن هذا التمييز، وهذا االنقسام بني )اليمني واليسار(؛ 
إذ ادَّعت زعيمُة اليمني املتطرف »مارين لوبان«، أن هذين اللفظني 
مفردتان ال معنى لهما، وأن االنقسام احلقيقي هو بني )العوملة( 

و)الوطنيني(.

العولمة والقومية المتطرفة
من  فليس  فرنسا،  يف  نشأا  و»اليسار«  »اليمني«  مصطلحا  كــان  َّا  ملـ
ا. وقد  قاق بني الفريقني يف هذا البلد واسًعا جّدً املستغَرب أن يكون الشِّ
حاول كثيٌر من السياسيني جتاوَز ازدواجيَّة )اليمني واليسار(؛ باللجوء 
الرئيُس  ى  مثًل: حتدَّ أسمى؛  وديقراطية  وطنيٍة  مبادَئ  توظيف  إلى 
الفرنسي األسبق »تشارل ديغول« هذين املصطلَحني، وسعى إلى التغلُّب 
على االنقسامات احلزبية يف املجتمع الفرنسي وداخل حكومته، باسم 

املصلحة الُعظمى للجمهورية. 

الوطنية  »اجلبهة  حزبها  رأس  إلى  لوبان«  »مارين  وصوُل  كان  وكذلك 
National Front«، يف عام 2011م، مبنزلة عودة التحوُّل التدريجي 
هذا  فهُم  ويجب  مختلف.  نحٍو  على  ولو  الفرنسي،  املتطرف  لليمني 
ه يف إطار تطلُّعات احلزب اليميني املتطرف إلى أن يصبح حزًبا  التوجُّ
هاتهم، وأصبح  حكومّيًا رسمّيًا مقبواًل لدى الفرنسيني كافًة، بجميع توجُّ

الكفاُح من أجل هذا الهدف األولويَة اإلستراتيجية للحزب. 

متثال شارل ديغول

ت
ال
حلي

ت
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وهكذا بدأت لوبان سياسًة مزدوجة تتمثَّل يف نزع )الطابع الشيطاني( 
نطاق  خارج  التجنيد  ومحاولة  العام،  الرأي  من  وتقريبه  حزبها،  عن 
)اليمني  وراء  جديد  انقسام  بــإدخــال  املنتظمة،  احلزبية  اخلطوط 
واليسار(؛ إذ يبقى الفاصُل بينهما )العوملة والقومية الوطنية(. وجتُدر 
اإلشارة إلى أن )أقصى اليمني( أو )اليمني املتطرف( هو الذي يُبقي 
فكرة )اليسار( حيًَّة يف السياسة ويف ِوجدان متابعيه؛ ألن وجوده مقترٌن 

لم املجتمعيني. بوجود اليسار، واستمرار خطره على الدولة والسِّ

التهديدات والعنف السياسي
يكن  لم  و2021م،   2020 يف  اإلعلمية  التقارير  من  لكثير  خلًفا 
التي  والتخريب  العنف  أعمال  وراء  وحــَدهــم  اليمينيون  املتطرفون 
اليسارية  اجلماعاُت  انتشرت  فقد  الغربية.  الدول  من  كثيٌر  شهدتها 
أخرى  احتجاجات جماعاٍت  لَعرقلة  البلد؛  أنحاء  أيًضا يف  املتطرفة 
اليمني  أقصى  من  للناشطني  احملتَملة  التهديدات  ولفهم  مخالفة. 
السياسية  احلــركــات  هــذه  بــني  التفاعلت  ولفهم  اليسار،  وأقــصــى 
كات هذه اجلماعات، ليس يف الفضاء  املتضاربة، يجب اإلحاطُة بتحرُّ
العام فقط، ولكن يف اإلنترنت أيًضا، وفحُص نشاطها املتطرف على 

ات املعروفة التي تنَشط عليها. امِلنصَّ
د  ا مشترًكا يتجسَّ ومع أن املتطرفني يف صراع دائم،  هم غالًبا ما يجدون عدّوً

القانون، يف الدولة املركزية؛ كقوات  إنفاذ 
ــات  ــ ــ ــوم ــ ــ ــك ــ واحلــ

ــة،  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ املـ
ــي  ــ ــان ــ ــب ــ وامل

ـــة.  الـــعـــامَّ

باختصار: جتتمع جماعات »اليمني« و»اليسار« املتطرَفني على أُسس 
مشتركة، تتجلَّى يف )العدمية والفوضى(؛ إذ يسعى الطرفان إلى حتقيق 
ى ذلك إلى حرب أهلية؛ ألنهم يَرون يف الفوضى  أقصى ما يكن، ولو أدَّ
التي يأُملون يف حتقيقها، شرًطا أساسّيًا للحرب األهلية. على سبيل 
املثال: جبهة حترير الشباب يف بورتلند، تصُف نفسها بأنها »شبكة ال 
عات الشبابية املستقلَّة، ناشطة يف العمل املباشر نحو  مركزية من التجمُّ

التحرير الكامل ملؤسسات الدولة، من جتبُّر احلكومة والرأسمالية«. 
ورأت جماعاُت اليمني املتطرف يف الرئيس األمريكي دونالد ترامب، 
ا يف البيت األبيض، قادًرا على إعادة األمور إلى نصابها،  حليًفا مهّمً
فرض  2019م  عام  ويف  املتطرف.  واليسار  )اخلونة(  على  والقضاء 
ترامب على ُسلطات إنفاذ القانون الفيدرالية جتاهَل أنشطة »اليمني« 
ه أكبَر تهديد تواجهه الدولة.  واالهتمام بخَطر »اليسار« فقط، الذي عدَّ
يُنذر  نحو  على  العلني،  والتجنيد  بالنموِّ  لليمني  ُسمح  ذلك  أثناء  ويف 
ته واضَحني ومباشرين يف أحداث  بالسوء، وأصبح حجم التهديد وشدَّ
6 يناير، عندما امتألت نَشراُت األخبار ووسائل التواُصل االجتماعي 
أنون«  »كيو  مؤامرة  وأتباع حركة  املتطرفة  اليمينية  اجلماعات  بصور 

وأنصار »تفوُّق الِبيض« وهم يقتحمون مبنى الكابيتول هيل. 

ف المتباَدل التطرُّ
عاملي  وعــي  إلــى  ة  ماسَّ حاجٌة  هناك  العاملية،  راعات  الصِّ سياق  يف 
على  احلفاَظ  عي  يدَّ الــذي  املتطرف،  اليميني  النشاط  لفهم  جديد 
مي املتطرف، الذي  ي لليسار التقدُّ الُهويَّة والثقافة البيضاء، أو التصدِّ
دة على الِقيَم التقليدية والثقافة  رة ومتمرِّ قوًة مدمِّ يرى فيه النشطاءُ 
ملتطريف  يبقى  سياسية،  اختلفات  مــن  هنالك  مــا  وعلى  احمللِّية. 
»اليمني« و»اليسار« خصائُص نفسية وسلوكية متشابهة، يف حني ييل 
ويصرُّ  بقوة،  القائم  الهرمي  التسلُسل  دعم  إلى  اليمينيون  ون  املستبدُّ
ون اليساريون على معارضته بقوة، ويشترك كلهما يف جوهر  املستبدُّ

ا يفرقهما.  نفسي يجعل ما يجُمعهما أكثر ممَّ
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 محمود الحمدان

ُيَعدُّ اإلعالم عنصًرا أساسّيًا يف اإلستراتيجيات العامة للدول، وال سيَّما يف أوقات األزمات واحلروب؛ وذلك 
لدوره املُهم يف تكوين الوعي اجلماعي للمواطنني، وقدرته على التأثير واإلقناع. ويف الوقت الذي يواجه فيه 
العالم العربي حرًبا حقيقية على اإلرهاب؛ يُصبح اإلعالُم بوسائله املختلفة جزًءا أساسّيًا يف املواجهة الشاملة، 

وعبر وسائل اإلعالم اجلديدة على نحو خاص، التي فرضت وجودها على حساب وسائل اإلعالم القدمية.

 باحث إستراتيجي في مجال محاربة اإلرهاب، األردن.

اإلستراتيجية اإلعالمية العربية 
المشتركة في مكافحة اإلرهاب

ت 
جيا

اتي
ستر

إ
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األهمية
تقنيات االتصال، مثل:  الكبير يف  َم  التقدُّ تستغل اجلماعات اإلرهابية 
وتطبيقات  اإللكترونية،  واملدونات  االجتماعي،  التواصل  شبكات 
الهواتف النقالة؛ لتطوير ُخططها اإلعالمية، والوصول إلى جمهورها 
ين  املستهَدف داخل الدول العربية وخارجها، فضاًل عن استخدام الدِّ
َي  التصدِّ فإنَّ  لذا،  اجلدد.  األعضاء  وجتنيد  التعاُطف،  لكسب  غطاًء 
لهذه اجلماعات يتطلُب إستراتيجيًة إعالمية عربية قادرة على مواجهة 

حتديات احلاضر، وتوفير متطلبات املستقبل.

تُستخدم  األمد،  طويلة  ُمحَكمة  ُخطة  تَعني  اإلعالمية  واإلستراتيجية 
فيها وسائل اإلعالم املناسبة، والرسائل الصحيحة، والكوادر املؤهلة يف 
ة. وتأتي أهمية اإلستراتيجية  الوقت املناسب؛ لتحقيق األهداف املرجوَّ
اإلعالمية العربية املشتركة من ُمنطلق أنَّ ظاهرة اإلرهاب ُتثِّل إحدى 
تفاقم  مع  سيَّما  وال  العربي،  العالم  يُواجهها  التي  املشكالت  أخطر 
أرواح  إزهاق  على  تقتصُر  ال  التي  عنه،  الناجتة  واألضرار  املآسي 
ى األمر  األبرياء، وإحلاق األضرار الفادحة باملمتلكات وحسب؛ بل يتعدَّ
ول، والعبث بأمنها واستقرارها، والقضاء على  إلى استهداف ِكيانات الدُّ
لهذه  العربية  احلكومات  دعم  فإنَّ  لذا،  فيها.  م  والتقدُّ التنمية  عوامل 
يف  ُسمعتها  ز  ويعزِّ واستمرارها،  جناحها  على  يساعُد  اإلستراتيجية 
مكافحة اإلرهاب، محلّيًا ودولّيًا، ويُسهم يف إعداد الكفاءات اإلعالمية 
مما  اإلرهاب،  مبكافحة  املتعلِّق  اإلعالمي  احملتوى  وتطوير  وتأهيلها، 

رة.  ينعكُس على النجاح األمني يف مواجهة هذه الظاهرة املدمِّ

األسباب 
ة تفرُض وجود إستراتيجية إعالمية عربية مشتركة   هناك أسباٌب عدَّ

يف مواجهة خطر اإلرهاب، منها: 

الدولية 	  اجلهود  يف  رئيًسا  جزًءا  بوصفه  العربي،  اإلعالم  أن 
د  تهدِّ التي  املخاطر  وردع  واإلرهاب،  التطرف  ملكافحة  املبذولة 
استقرار العالم، يتطلَّب وجوَد إستراتيجية إعالمية عربية تُسهم 
يف تعزيز األمن والسالم، وال سيَّما مع تبني التنظيمات اإلرهابية 
رة، تساعُد على الترويج ألفكارها، وكسب  ُخطًطا إعالمية ُمتطوِّ

املتعاطفني واملوالني، وجتنيد العناصر اجلديدة.
وجود إستراتيجية إعالمية هو مكوٌِّن أساسي يف احلكم، وضرورةٌ 	 

ول على حتقيق أهدافها وغاياتها.  لألمن القومي؛ فهي تُساعد الدُّ
بني  قوية  عالقات  وجوَد  املُعاصرة  اإلستراتيجيات  بيئُة  وتتطلَّب 
وسائل اإلعالم واحلكومات يف مواجهة املخاطر اإلرهابية احملتملة. 

يف 	  املتطوِّرة  والطرق  املعلومات،  بيئِة  يف  السريعة  التحوُّالت 
املتطرفة  للجماعات  النسبي  والنجاح  اإلرهابية،  العمليات  تنفيذ 
إلى  والوصول  اخلبيثة،  أغراضها  اإلنترنت خلدمة  استغالل  يف 
إستراتيجيًة  يتطلَّب  ذلك  كلُّ  املختلفة؛  العالم  دول  يف  اجلمهور 
دة تستخدُم اإلعالم سالًحا لدعم األهداف الوطنية، وتنمية  موحَّ

الوعي العربي، وجتفيف منابع الِفكر املتطرِّف.
إبرازها 	  تقومي  إعادة  على  اإلعالم  وسائَل  اإلستراتيجية  تساعُد 

اإلثارة،  إلى  تسعى  أكثَر مسؤولية، ال  لتُصبح  اإلرهاب؛  حلوادث 
وال تساعُد على ترويج اجلرائم؛ بل تتمتع مبضموٍن جيِّد، مبني 
ويتكامل مع  توعية اجلماهير،  دوره يف  املصداقية، ميارُس  على 
اخلبراء  يؤكِّده  ملا  وطبًقا  اخلطر.  هذا  مواجهة  يف  ول  الدُّ دور 
ه عدد الضحايا؛ بل يريد أن يُسمَع  األمنيون، فإنَّ اإلرهاب ال يهمُّ
الناَس صوتَه؛ ومن ثَمَّ فإنه يستفيد من "التغطيات اإلعالمية" غير 
املسؤولة، التي تسعى للسبق الصحفي، بغض النظر عن عواقبه 

وآثاره السلبية.
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ضرورةُ الضوء على جهود الدول اإلسالمية والعربية يف محاربة 	 
الصورة  وتقدمي  املتطرِّف،  الفكر  منابع  وجتفيف  اإلرهاب، 
ين اإلسالمي احلنيف التي ترفض الُعنف، وتدعو  الصحيحة للدِّ
عقليَّات  نتاج  هو  اإلرهاب  أنَّ  التأكيد  مع  والسالم،  للتسامح 

فاسدة، وقلوب قاسية.
برامج الدول العربية يف كيفية التعامل مع العائدين من 	  ضرورةُ 

التنظيمات اإلرهابية، وتبنِّي سياسات إعالمية تندرُج حتت نطاق 
واسع ملكافحة التطرُّف العنيف، واالستفادة من التجارب احمللية 

والدولية يف إعادة تأهيلهم وإدماجهم يف املجتمع.

األهداف 
تسعى اإلستراتيجية العربية املشتركة لتحسني تعاون احلكومات العربية 

يف مواجهة خطر اإلرهاب، وحتقيق األمن الوطني، على النحو اآلتي:
التي  �� املُضلِّلة  للدعاية  ي  التصدِّ يف  العربي  اإلعالم  جهود  توحيد 

ُتارسها التنظيمات اإلرهابية، واعتماد نهج واضح يهتمُّ باجلوانب 
الدينية واإلنسانية واالجتماعية، تشارُك فيه احلكومات العربية، 
وتتعاون معه املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة، فضاًل عن 
االستفادة من جهود القطاع اخلاص واملجتمع املدني يف هذا املجال.

العربي  �� العام  الرأي  لتوعية  املدروسة؛  واخلطط  البرامج  إعداد 
بخطر اإلرهاب، وسعيه احلثيث لتخريب العقول، وترويع اآلمنني، 
العربي،  الترابط  ثَمَّ تكوين رأي عام يدعم  ونشر الفوضى، ومن 

ويناهُض التطرُّف بجميع أشكاله.
لتفكيكها  �� اإلرهابي  الفكر  يسعى  التي  الوطنية  الوحدة  تعزيز 

أعمال  من  له  يُحاُك  ما  على  العربي  املواطن  وإطالع  وهدمها، 
تخريبية، ومعرفة نتائجها الوخيمة على الفرد واملجتمع.

تبادل اخلبرات حلماية األطفال واملراهقني من مخاطر التقنيات  ��
احلديثة، وإمكانية وصول اإلرهابيني إليهم عبر هذه التقنيات، وال 
التواصل االجتماعي، وكيفية  سيَّما األلعاب اإللكترونية، ومواقع 

االستخدام اإليجابي لها.
إظهار الصورة احلقيقية للدين اإلسالمي احلنيف، التي تنبُذ كلَّ  ��

إلى  وتدعو  والتطرف،  الغلوَّ  وترفُض  واإلرهاب،  الُعنف  أشكال 
التسامح والتآخي والتعايش مع اآلَخر.

تعزيز التفاعل بني املؤسسات اإلعالمية العربية املعنية، وبناء فهم  ��
تأثيراتها،  ودراسة  احملتملة،  اإلرهابية  التهديد  ملصادر  مشترك 
وال سيَّما التهديدات غير التقليدية، مثل: حروب اجليل اخلامس، 
واحلروب السيبرانية على نحٍو خاص، التي أصبحت أحَد أخطر 

التهديدات لألمن الوطني للدول يف القرن احلادي والعشرين.
إستراتيجية؛  �� وشراكات  مبادرات  وتبنِّي  فضائية،  قنوات  إنشاء 

محاربة  يف  اخلاصِّ  و  الرسمي  اإلعالم  بني  التعاون  وتفعيل 

اخلاصِّ  القطاع  خبرات  من  واالستفادة  اإلرهابية،  التنظيمات 
القضايا  وتتبُّع  االجتماعية،  اإلعالم  وسائل  مراقبة  يف  وأدواته 
استباقية  إعالمية  خطط  ووضع  اإلنترنت،  شبكات  يف  املثارة 

ملواجهة هذه املخاطر.
مبخاطر  �� الشباب  توعية  يف  التعليمية  املؤسسات  مع  التنسيق   

التطرُّف، ووضع البرامج الهادفة إلى تعزيز قيم التسامح، وإيجاد 
القضايا  ومناقشة  مخاوفهم،  الشباب  ملشاركة  آمنة  مساحات 

املتعلِّقة بالتطرف واإلرهاب.

قات المعوِّ
من املعوِّقات أمام تنفيذ اإلستراتيجية العربية املشتركة: 

نقص الِفَرق اإلعالمية املؤهلة علمّيًا وعملّيًا ملواجهة السياسات . 	
كليات  وجود  من  الرغم  على  اإلرهابية،  للتنظيمات  اإلعالمية 
صات اإلعالمية املختلفة، إضافًة  ج أفواًجا عديدة يف التخصُّ تخرِّ

صة يف هذا املجال. لنقص الِفَرق الفنية املتخصِّ
التعاون . 	 وغياب  العربية،  اإلعالمية  األجهزة  بني  التنسيق  ضعف 

بني اإلعالم اخلاصِّ واحلكومي، وضعف التنسيق بني املؤسسات 
احلكومية نفسها يف مواجهة خطر اإلرهاب. 

أحياًنا . 	 الرسمي  العربي  اإلعالمي  اخلطاب  بني  املواءمة  عدم 
وبروز  املواقف،  يف  مشاكَل  يُحِدُث  مما  الرسمي؛  غير  واإلعالم 

ة. هات اخلاصَّ اإلعالميني أصحاب التوجُّ
وقوع خالفات سياسية بني احلكومات العربية يف بعض األوقات؛ . 	

غياب سياسة  عن  اإلعالمية، فضاًل  األجهزة  بني  التعاون  تعوق 
ُعليا تلتزم بإعالم مسؤول ومهني يف مواجهة الظاهرة.

غياب األسلوب العلمي يف التعامل مع اجلمهور، وإهمال مخرجات . 	
سيَّما  وال  املستقلة،  األبحاث  مراكز  يف  أُجريت  التي  الدراسات 

دراسات الرأي العام، ومتطلبات اجلمهور.
يف . 	 االجتماعي  التواصل  وشبكات  الفضائيات،  تأثير  زيادة 

املجتمعات العربية ورؤيتها للتنظيمات اإلرهابية؛ نتيجًة لعدم دعم 
التنافس يف  على  قدرتها  وتعزيز  الوطنية،  اإلعالمية  املؤسسات 

السوق اإلعالمية املفتوحة.

وسائل التنفيذ 
يتطلَّب ردُع املخاطر املرتبطة بالتنظيمات اإلرهابية وجوَد اآلتي: 

اإلستراتيجية 	  املستويات  على  فاعلة  إعالمية  منظومة  إنشاء 
والعملياتية والتعبوية، وتعزيز التبادل اإلعالمي بني الدول العربية؛ 

إليجاد رؤية عربية مشتركة جتاه األحداث والقضايا اإلرهابية.
إعــداد ِفــَرق إعالميــة عربيــة مؤهلــة، قــادرة علــى التعامــل مــع 	 

أهــداف  العصــر، وُمدركــة ألهــداف رســالتها لتحقيــق  تقنيــات 
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اإلســتراتيجية، وفتــح قنــوات اتصــال مــع 
املؤسســات اإلعالميــة العربيــة للوصــول 
مواجهــة  لكيفيــة  مشــترك  فهــٍم  إلــى 

اإلرهــاب. مخاطــر 
للتنظيمات 	  اإلعالمية  احملتويات  حتليل 

التابعة  اإلعالمية  املواقع  يف  اإلرهابية 
إنذار  شبكة  إعداد  يف  واإلسهام  لها، 
التهديدات  معرفة  على  تُساعد  مبكر؛ 
احملتملة، وحتديد خصائصها وصفاتها، 

واحلدُّ من تأثيراتها.
تقومي 	  يتولَّى  ص؛  متخصِّ ِكيان  إنشاء 

"التغطيات اإلعالمية" املتعلِّقة باإلرهاب، 
وتنظيم البرامج اإلخبارية وإدارتها، مبا 
ينسجُم مع املصالح اإلستراتيجية للدول 
على  اجلهة  هذه  قدرة  مع  العربية، 
إلى  العربية  القيادات  توجيهات  ترجمة 

رة. سياسات إعالمية متطوِّ
اإلعالمية 	  والندوات  البرامج  تكثيف 

داخل الوطن العربي وخارجه، والتنسيق 
األجنبية؛  اإلعالمية  املؤسسات  مع 
إلبراز الصورة احلقيقية لإلسالم، التي 
واالرتقاء  والسالم،  احملبة  إلى  تدعو 
بالعالقات اإلنسانية بني األفراد واألمم 

والشعوب.

وفي الختام 
أهمِّ  من  اإلرهاب  ظاهرة  أنَّ  يف  شك  ال 
عامة،  بصفة  العالم  ُق  تؤرِّ التي  املشكالت 
والدول العربية بصفة خاصة، وقد استفحلت 
هذه الظاهرة بدرجة لم تَُعِد الدوُل مبفردها 
قادرًة على مواجهتها. ولدور اإلعالم، بوصفه 
اخلطر،  هذا  مواجهة  يف  ا  مهّمً سالًحا 
لتفعيل  ضرورةٌ  هناك  باتت  ودولّيًا،  محلّيًا 
على  تقتصر  ال  دة،  موحَّ عربية  إستراتيجية 
تتَّخُذ  بل  وحسب؛  وإدانته  باإلرهاب  التنديد 
خطواٍت عمليًَّة يف مكافحته، وتفنيد مزاعمه 
وأباطيله، تعتمُد على أُسس علمية، ويُديرها 
دعم  ضرورة  مع  صون  متخصِّ لون  مؤهَّ
التي  املعوِّقات  وإزالة  لها،  العربية  احلكومات 

تعترُضها. 
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أدوار مزدوجة
تأنيث التطرف، وحماية األنثى

ال تأخذ الَعالقة بني املرأة واإلرهاب مساًرا واحًدا، وإذا كانت املرأةُ 
ازدياد  تُظهر  والبحوث  رات  املؤشِّ فإن  معاناًة،  اإلرهاب  ضحايا  أكثَر 
انخراط النساء يف صفوف التنظيمات اإلرهابية ونشاطاتها، مما يجعل 
العدد  ِملفُّ هذا  الضروريِّ إشراكها يف مكافحة اإلرهاب. ويحلِّل  من 
ني. جوانَب هذه القضيَّة املشكلة، مبشاركة أربعة من الباحثني واملختصِّ

تأنيث التطرف العنيف
ولي للتدريب  الدَّ الباحثُة يف مركز كويف عنان  ليديا أمدزراتور  تناولت 
على حفظ السالم يف غانا، املشاركَة النسوية يف التطرف العنيف يف 
اجلماعات  بأنشطة  التحاقهنَّ  ر  تفسِّ التي  املختلفة  واألسباَب  مالي، 
املتطرفة العنيفة. فعلى الرغم من عدم مشاركتهنَّ الظاهرة يف أعمال 
الشأن  يف  حيوية  بأعمال  يُقمَن  فإنهنَّ  األمامية،  اخلطوط  يف  قتالية 
اإلستراتيجية  األهداَف  زت  عزَّ التي  والتموين  والدعم  االستخباراتي 

للجماعات املتطرفة العنيفة يف مالي.
ومع أن هذا اإلسهاَم من املرأة يبدو يف ظاهره ضعيًفا، فإن أثره كبيٌر يف 
ات جماعات التطرف العنيف؛ لتعمَل بأقلِّ قدر من املخاطر،  تسهيل مهمَّ
إذ تستغلُّ الكثير من هذه اجلماعات الثقافَة املجتمعية املتعلِّقة بالنساء، 
فتختار عناصَر نسائيًة وتنشرها بني أطياف املجتمع؛ جلمع املعلومات 
االستخبارية. وبيَّنت تقاريُر شتَّى أن النساء يُسهمَن إسهاماٍت كبيرًة يف 
األنشطة العنيفة للجماعات املتطرفة، دون احلاجة إلى مغادرة منازلهنَّ 
العنيفة.  القتالية  األنشطة  ميادين  تلك اجلماعات يف  إلى  واالنضمام 
اجلماعات  قضايا  تروِّج  التي  املظاهرات  يف  أيًضا  النساءُ  وتشارك 

املتطرفة العنيفة، ويشارك بعُضهنَّ يف زرع العبُوات الناسفة، وصناعة 
أسلحة صغيرة وخفيفة، وتوريد موادَّ تُستخَدم يف صناعة هذه األسلحة.
السالم  قضايا  يف  صة  املتخصِّ كومباور  باسكالني  الباحثُة  وتناولت 
يف  العنيف  التطرف  يف  االجتماعي  النوع  أثر  حتليَل  والتنمية  واألمن 
أن  إلى  وخلََصت  السياق.  هذا  يف  املرأة  وظيفة  وفهم  فاسو،  بوركينا 
التأنيث مِبنَطقة الساحل، وال سيَّما بوركينا  العنيف يف َطور  التطرَف 
مبنطقة  املسلَّحة  اجلماعات  يف  النساء  انخراُط  أصبح  فقد  فاسو. 
يف  حرام  بوكو  جماعة  تطبِّقها  للِعيان  واضحة  إستراتيجيًة  الساحل 
ذت النساءُ يف منطقة الساحل بني عامي 2011 و2017م  معاركها؛ إذ نفَّ

أكثَر من 430 عملية انتحارية.

حماية األنثى من التطرف 
يف  املرأة  مشاركة  دعَم  اإلرهاب  قضايا  محلُِّل  ادوم  الربيع  ورصد 
تقتضي  اإلرهاب  محاربة  أن  د  فأكَّ الساحل،  بدول  اإلرهاب  مكافحة 
َن يف وجه خطاب  إشراَك املرأة، ومتكينَها يف أيِّ مجتمع يريد أن يتحصَّ
د الذي تسعى اجلماعاُت اإلرهابية إلى نشره بطرائَق  الكراهية والتشدُّ
ا  شتَّى، وهو ما انتهت إليه مجموعُة دول الساحل، واعتمدته أساًسا مهّمً

يف ُخططها اإلستراتيجية ملكافحة اإلرهاب.
وقد قطعت مجموعُة اخلمس يف الساحل أشواًطا بعيدة يف مجال متكني 
ات الدفاع واألمن يف دول  املرأة، وأصبح تعزيُز حضورها يف صفوف قوَّ
يف  اإلنسان  حقوق  ملطابقة  ة؛  ُملحَّ وسياسة  عميًقا،  ًها  توجُّ املجموعة، 
ولي اإلنساني، ولالستجابة إلى دعوة روزماري  هذه الدول للقانون الدَّ
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آن ديكارلو وكيلِة األمني العام لألمم املتحدة للشؤون السياسية لتعزيز 
وظيفة املرأة يف مكافحة اإلرهاب. 

وعاجلت فاطمُة بنت مصلح القحطاني املستشاُرة يف مركز امللك عبد 
العزيز للحوار الوطني، قضيَة حتصني املرأة من التطرف واالنحراف 
إلى  انضمامها  دون  للحيلولة  اجلهود  زيادة  أهميَة  دًة  مؤكِّ الفكري، 
أفعالها؛  مع  التعاطف  أو  بأفكارها،  اإلميان  أو  املتطرفة،  اجلماعات 
املعتقدات  من  وحتصينها  القومي،  الصحيح  بالفكر  بتسليحها  وذلك 
لتطرف  رة  املبكِّ للمراحل  االنتباه  على  األقدُر  فهي  املنحرفة.  الباطلة 
السلبية على  آثاره  له بحكمٍة وحزم، ومنع  ي  للتصدِّ والنهوض  األبناء، 

مستوى الفرد واملجتمع. 
دت القحطاني أهمَّ ثمار هذا التحصني يف عدٍد من األمور أبرُزها: وعدَّ

والنفسي  �� الفكري  التكوين  جتاه  مبسؤوليَّتها  املرأة  اضطالُع 
من  جزًءا  ليكونوا  املجتمع؛  يف  ودمجهم  لألبناء،  واالجتماعي 
منيًعا  صدٍّ  وحائَط  اإلسالمية،  للمجتمعات  احلضاري  النسيج 

ر األسرة واملجتمع. أمام أيِّ انحراف ميكن أن يدمِّ

مشاركُة املرأة يف حتصني املجتمع؛ إذ ال تقتصر مسؤوليتُها على  ��
األسرة فحسب، بل متتدُّ لتشمَل مجاالٍت شتَّى، بعملها معلِّمًة أو 

مربِّية، أو إعالمية أو كاتبة، أو ُمرشدة أو داعية. 

تقدمُي املرأة رؤيًة جديدة يف محاربة التطرف العنيف، مبشاركتها  ��
يها الرجل، وقد أظهرت جتِربتها يف املجال  يف األنشطة التي يؤدِّ

َرطي أنها ميكن أن تؤثِّر أثًرا أعمَق وأصدق.  الشُّ

ة  �� العامَّ اإلعالم  وسائل  يف  ة  اجلادَّ احلوارات  يف  املرأة  إسهاُم 
بالتطرف  املتعلِّقة  املشكالت  ملناقشة  الشباب؛  إلى  هة  املوجَّ أو 
هذه  ملواجهة  املناسبة  احللوَل  تقترح  ذاته  الوقت  ويف  وأسبابه، 

اآلفة اخلِطرة.

سات واللِّجان املعنيَّة مبحاربة التطرف،  �� انضماُم املرأة إلى املؤسَّ
ًقا  تفوُّ النسائية  القياداُت  أبدت  فقد  احملاربة؛  هذه  يثري  ا  ممَّ
نوعّيًا، وال سيَّما نشاِطها يف مكافحة جتنيد املرأة وانضمامها إلى 

اجلماعات اإلرهابية. 
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ــر األمــــــراض الـــتـــي تــفــتــُك  ــط مــن أخ
ــد  ــدول، وتــولِّ ــ ـــر الـ بــاملــجــتــمــعــات، وتـــدمِّ
تنتهي  وال  التسامح،  وتقتل  الكراهية، 
األعــراض،  وانتهاك  الدماء،  بسفك  إال 
مرُض التطرف. ومع أن التطرَف العنيف 
السنواُت  تؤكِّد  بالرجال،  التصاًقا  أكثر 
الظاهرة  النساء يف هذه  تورَُّط  األخيرة 
التنظيماُت  جنَحت  أن  بعد  اخلــِطــرة؛ 
ميادين  إلــى  استقطابها  يف  اإلرهــابــيــة 
وبالترهيب  ــارًة،  تـ بالترغيب  الــصــراع؛ 

واإلجبار تارًة أخرى. 
بــدايــًة  على  املـــرأة  وقــد اقتصَر إســهــام 
الوظائف  اخِلــْدمــي، وممــارســة  الــدعــم 
أو  عاملة  أو  معلِّمة  أو  زوجًة  التقليدية؛ 
ر احتياجات الرجل، وتتيح  ممرِّضة، توفِّ
اته  مبهمَّ للقيام  املالئَمني  واملناخ  البيئَة 
األخيرة  السنوات  ولكنَّها يف  التخريبية. 
ــؤدِّي مــهــامَّ أكــثــر ُعــنــًفــا؛ كحمل  بــاتــت تـ

السالح، وتنفيذ العمليات االنتحارية.

 فاطمة بنت مصلح القحطاني

ضرورٌة ال تَرف

ف واالنحراف الِفكري مـن التطرُّ

تحصيـــن المـــرأة

 مستشارة في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، المملكة العربية السعودية.
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جانية أم مجنيٌّ عليها؟
عادًة ما تكون املرأة ضحيًة؛ ألنها تُساق مكرهًة للمشاركة يف ميادين 
الصراع واألعمال العنيفة، مع أنها غالًبا ما تكون زوجًة أو ابنًة أو أخًتا 
أسهم  وقد  »التبعية«.  باب  من  يكون  انضمامها  وإن  املتطرفني،   ألحد 
واإلرهاب،  العنف  دائرة  يف  املرأة  إقحام  يف  للفتيات  الَقْسري  الزواُج 
ات قد اختُِطفَن وأُجِبرَن على البقاء يف تلك  وهناك طائفٌة من املنضمَّ
الكهوف املظلمة لهذه التنظيمات. ولكنَّ هناك أعداًدا منهن انضَممَن 
َطواعيًة دون إكراه؛ ألسباب شتَّى، منها البحُث عن املال، أو اتِّباع فهم 
ه، أو لتعرُّضهنَّ للقهر واإلذالل يف األسرة واملجتمع، أو إلشباع  ديني ُمشوَّ

حاجات أخَفقَن يف إشباعها يف عاملهنَّ احلقيقي.

أسباب االنضمام
تدفع  التي  األسباب  من  كثير  يف  الرجل  مع  تشترك  املرأةُ  كانت  إذا 
والنفسية،  الدينية،  األسباب  مثل:  العنيف،  التطرف  يف  التورُّط  إلى 
واالجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، فإن هناك أسباًبا أخرى تدفع 

املرأةَ إلى هذا املنزلق اخلِطر، وميكن إيجاُزها فيما يأتي: 
يُرتَكب . 1 وما  حقوقها،  وانتهاك  العنف،  أنواع  من  له  تتعرَّض  ما 

وأنواع  واالحتالل،  والصراعات،  املسلَّحة،  النزاعات  أثناء  يف 
الترهيب، والعنف العائلي.

ة، وأماكن . 2 ة والعامَّ ر اإللكتروني يف األماكن اخلاصَّ التحرُّش، والتنمُّ
العمل.

ار بالبَشر، واملمارسات املؤذية، مثل: زواج األطفال، والزواج . 3 االجتِّ
مرحلة  يف  عليهنَّ  االعتداء  عن  فضاًل  اإلناث،  وِختان  الَقْسري، 

الطفولة.
استشعار بعض النساء عدَم املساواة بني اجلنسني، وتهميش املرأة . 4

يف املجتمع، وعدم االستفادة من جهودها البنَّاءة؛ مما يدفعها إلى 
إثبات قُدراتها ولو بإظهار العنف؛ ألنه اخِليار الوحيد لها.

جرائم . 	 ضحايا  يُصبحَن  أن  من  وخوفهنَّ  لالغتصاب،  التعرُّض 
الشرف والعار. وقد بيَّنت دراسٌة أجرتها األمُم املتحدة أن %39 
ضَن لالغتصاب! وهذا السبُب من أكثر األسباب  من املشاِركات تعرَّ
التي جتبرهنَّ على االنضمام إلى التنظيمات اإلرهابية، وااللتحاق 

مبناطق االقتتال والصراع.
ر من املتطرفني؛ إذ يُجِبر بعض أولياء األمور فتياتهنَّ . 	 زواج الُقصَّ

ملواصلة  يدفُعهنَّ  مما  املتطرفة،  العقائد  أتباع  من  الزواج  على 
أنفسهنَّ  يِجدَن  الوقت  ومع  الطالق،  من  خوًفا  الزوجية  احلياة 

ضمن هذه البيئة املنحرفة.
اجلماعات، . 7 لتلك  الديني  اخلطاب  جتاه  اجليَّاشة  العاطفة 

وأوضحت إحدى الدراسات أن نحو ثالثة آالف من بني عشرين 
النساء.  كانوا من  تنظيم داعش  إلى  وا  انضمُّ ألف مقاتل أجنبي 
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وهذه الدراسات ُعنيت باملقاتالت الغربيات، ونساء غربيِّ آسيا، 
تأثُّرهنَّ  نتيجة  اجنذبَن  قد  أكثرهنَّ  وكان  إفريقيا،  وشماليِّ 

بخطابات جماعات التطرف.

ر إسهام المرأة تطوُّ
مع تطوُّر التنظيمات املتطرفة تطوَّرت مهامُّ املرأة أيًضا؛ إذ انتقلت من 
ات خِطرة؛ بل إن النساء يف بعض األحيان  ات التقليدية إلى مهمَّ املهمَّ
ات  يستطعَن القيام مبا ال يقِدُر عليه الرجال؛ فقد شاركت املرأةُ يف مهمَّ
من  اجلديدة  العناصر  واستقطاب  التنفيذ،  ووسائل  اخلطط  وضع 
اإلقناع،  القدرة على  الرجل يف  املرأة على  ق  تتفوَّ إذ  والرجال؛  النساء 
الشباب  جتنيد  يف  استخدامها  وميكن  العاطفية،  املشاعر  وإلهاب 

بواسطة الزواج. 

كات ونقل املوادِّ واملـَُؤن؛ لقدرتها على  ية التحرُّ بتوفير سرِّ وتقوم املرأةُ 
ي، وصعوبة مالحقتها وتفتيشها، فضاًل عن مشاركتها يف  تسويق  التخفِّ
الكتائب  كتدريب  ها؛  تتوالَّ التي  القيادية  واملناصب  إعالمّيًا،  اإلرهاب 
لنشر  اإللكترونية  املواقع  إنشاء عدد من  املرأةُ يف  املسلَّحة. وأسهمت 
الفكر املتطرف، وتعزيز الصورة الذهنية املـَهيبة للتنظيم لدى الشباب 
األمامية،  الصفوف  إلى  انتقالها  كلِّه،  ذلك  من  وأخطُر  والشابَّات. 
ات انتحارية؛ ألن  واملشاركة يف نقل السالح؛ بل باتت تُسنَد إليها مهمَّ

ا من الرجل.  فرَصها يف اإلفالت من عناصر األمن أكثُر حّظً

وقد أوضحت دراسٌة صادرة عن مركز محاربة اإلرهاب، يف ويست 
العملياِت  أن  2017م،  أغسطس   10 يف  املتحدة،  بالواليات  بوينت 
ذتها جماعة بوكو حرام اعتمدت يف غالبيَّتها على  االنتحاريَة التي نفَّ
النساء؛ إذ بلغ مجموُع االنتحاريني الذين أرسلتهم اجلماعُة إلصابة 
انتحارية،  امرأة   244 منهم  شخًصا،   434 مختلًفا،  هدًفا   247

بنسبة 		%. 

 )Global Terrorism Index 2019( ر اإلرهاب العاملي ل مؤشِّ وسجَّ
عام  يف  هَجمات  أربع  من  النسائية  االنتحارية  الهَجمات  عدد  ازدياَد 
ل  سجَّ فيما  2018م،  يف  انتحارّيًا  هجوًما  وعشرين  اثنني  إلى  2013م 

ر العاملي نفُسه أكثر من ثالث مئة هجوم انتحاري للنساء من عام  املؤشِّ
	198 حتى 2018م.

ات املرأة فهي تربية جيل قادم من املتطرفني اإلرهابيني،  أما أخطُر مهمَّ
وغرس األفكار املتطرفة يف عقول النَّْشء؛ فهي تعمل على تهيئة جيل 
مهام.  من  إليه  يُسنَد  ما  كلِّ  لتنفيذ  س  ويتحمَّ بعقائد اجلماعة،  يؤمن 
ومناطق  التطرف  معاقل  من  العائدات  النساء  مع  اخلطُر  ويزداد 
يَه  نسمِّ أن  ميكن  ما  وهو   ، أفكارهنَّ تغيُّر  مدى  معرفة  دون  الصراع، 
؛ إذ تستمرُّ املرأة يف ممارسة عملها اخلبيث حتت غطاء  التطرَف اخلفيَّ

مقبول اجتماعّيًا تصُعب مالحظته. 

تحصين المرأة
اجلهود  وزيادة  املرأة،  بأهمية حماية  الوعي  من  بدَّ  ال  كان  هنا،  ومن 
لتحصينها من االنضمام إلى اجلماعات املتطرفة، أو اإلميان بأفكارها، 
أو التعاطف مع أفعالها. وال يكون ذلك إال بتسليحها بالفكر الصحيح 
القومي، وحتصينها من املعتقدات املنحرفة الضالَّة. وال شكَّ أن حتصني 
ق احلمايَة والسالم لألسرة أواًل، ثم للمجتمع بأكمله؛ فللمرأة  املرأة يحقِّ
اسة يف البيوت، جتعلها األقدَر على االنتباه للمراحل  مكانٌة فريدة وحسَّ
ي له بحكمٍة وحزم، ومنع  رة لتطرُّف األبناء، ومن ثَمَّ تنهض للتصدِّ املبكِّ

آثاره السلبية على مستوى الفرد واملجتمع. 
َد اآلتي: دد ميكن أن نؤكِّ ويف هذا الصَّ

والنفسي . 1 الفكري  التكوين  جتاه  مبسؤوليَّتها  املرأة  اضطالَع  إن 
واالجتماعي لألبناء، ودمجهم يف املجتمع، وتفاعلهم مع أنسجته 
للمجتمعات  احلضاري  النسيج  من  جزًءا  ليكونوا  بنَّاًء؛  تفاعاًل 
َر  يُدمِّ أن  ميكن  انحراف  أيِّ  أمام  منيع  صدٍّ  حائُط  اإلسالمية، 

األسرة واملجتمع.
ال تقتصر مسؤوليُة املرأة على األسرة فحسب؛ بل متتدُّ لتشمَل . 2

مجاالٍت شتَّى، بعملها معلِّمًة أو مربِّية أو إعالمية أو ُمرشدة، أو 
داعية، ومن هنا كان االهتماُم بها وحتصينها يلقي بظالله الطيِّبة 

على فئات كثيرة يف املجتمع.
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م املرأةُ رؤيًة جديدة يف محاربة التطرُّف العنيف، مبشاركتها . 3 تقدِّ
يها الرجل، على سبيل املثال: أظهرت جتِربتها  يف األنشطة التي يؤدِّ

َرطي أنها ميكن أن تؤثِّر أثًرا أعمَق وأصدق.  يف املجال الشُّ
ة . 4 العامَّ اإلعالم  وسائل  عبر  املـُجدية  احلوارات  يف  املرأة  تُسهم 

بالتطرف  املتعلِّقة  املشكالت  ملناقشة  الشباب؛  إلى  هة  املوجَّ أو 
هذه  ملواجهة  املناسبة  احللوَل  تقترح  ذاته  الوقت  ويف  وأسبابه، 

اآلفة اخلِطرة.
إن مشاركة املرأة يف املؤسسات واللِّجان املعنيَّة مبحاربة التطرف، . 	

يُسهم إيجابّيًا يف زيادة وعيها مبخاطر التطرف، وأساليبه املتنوِّعة، 
ووسائله املستحَدثة، وهو ما يدفع عجلَة محاربته؛ إذ إن القياداِت 
ًقا نوعّيًا، وال سيَّما نشاِطها يف مكافحة جتنيد  النسائيَة تُبدي تفوُّ

املرأة وانضمامها إلى اجلماعات اإلرهابية.
ة يف حتصني املجتمع من . 	 تستطيع املرأة أن تشارَك مشاركًة جادَّ

النساء مبخاطر اإلرهاب  لت لذلك؛ بتبصير  أُهِّ إذا ما  التطرف، 
يتركها  التي  اآلثار  وبيان  وصحّيًا،  واقتصادّيًا  واجتماعّيًا  نفسّيًا 

على الفرد واألسرة واملجتمع.
رات التطرف الفكرية والنفسية واالجتماعية، . 7 إن إدراك املرأة ملؤشِّ

نها من القيام بعمل استباقي؛ ملنعه داخَل نطاق األسرة وخارجها. ميكِّ

ضرورة الحوار
احلواُر أحد أهمِّ أدوات تعزيز التواصل، والكشف عن بوادر االنحرافات 
الفرد  حياة  تطوُّر  مراحل  مع  ويستمرَّ  يبدأ  أن  املهمِّ  ومن  الفكرية، 

املختلفة، وميكن تسليُط الضوء على تلك املراحل بإيجاز يف اآلتي:
أ - احلوار مع الطفل، من ِقبَل الوالدين واملعلِّمني واملربِّني، مبا يضمن التنشئَة 

وية، واحلصانة الفكرية، من األفكار املتطرفة، والتيارات املنحرفة. السَّ
جلميع  األمثَل  احللَّ  وجعله  األسرة،  يف  احلوار  مفهوم  تأكيد  ب - 

املشكالت التي تواجهها. 
ب والطالبات يف املدارس والبيئات التعليمية، مبا  ج- احلوار مع الطالَّ
يتيح املناخ اآلمن للتعبير عن الرأي، والتفكير الناقد، ومحاولة معرفة 

على  والعمل  تعترضهم،  التي  واألخطار  تواجههم،  التي  يات  التحدِّ
مساعدتهم ملواجهتها.

بوا الُعنَف  راع، ومن تشرَّ د - ضرورة احلوار مع العائدين من مناطق الصِّ
الفكري؛ ملعرفة أسباب انضمامهم إلى التنظيمات اإلرهابية، واألهداف 
بَه واملغالطات الفكرية، وإعادة تأهيلهم  التي يسَعون إليها، ثم كشف الشُّ

ودمجهم يف املجتمع.

اإلرهاب  أزمة  جوانب  من  بارز  جانٌب  النسوي  اإلرهاب  إن  وختاًما، 
ببنية مجتمعاتنا،  والعالم، وهو أشدُّ خطًرا وفتًكا  الشرق األوسط  يف 
ه الزائد نحو الُعنف، ورغبة املرأة يف حتقيق ذاتها،  وال سيَّما مع التوجُّ
ن من تولِّي مسؤوليات قيادية لم تستطع ممارستها داخل عائلتها  والتمكُّ

أو مجتمعها الذكوري.

فضاًل عن سعي بعض النساء )الغربيات حتديًدا( إلى الشعور باالنتماء، 
بيئة متارس فيها معتَقداتها األكثر  والعيش يف مجتمع متجانس، ويف 

ية دون متييز أو إقصاء.  ًدا بحرِّ تشدُّ

ِقبَل  من  الكايَف  االهتمام  تنل  لم  أنها  الظاهرة؛  من خطر  يزيُد  ومما 
وسياسات  كبير،  وعي  إلى  فيه  حتتاج  الذي  الوقت  يف  لطات،  السُّ
باتت  اإلرهاب  وإستراتيجية  ازدياد،  الظاهرة يف  ألن  ة؛  جادَّ استباقية 
ولي  تعتمُد على املرأة يف التسويق لنفسها، والضغط على املجتمع الدَّ
بوضع النساء يف الصفوف األمامية ملعاركه التخريبية، واستخدامها أداًة 

قتالية، وقنبلًة قابلة لالنفجار يف أيِّ زمان أو مكان. 

العقائد  محاربة  يف  واحلزم  السلبيات،  تلك  كلِّ  معاجلَة  يوجب  مما 
الفكرية التي حتط من املرأة أو تقلِّل من شأنها، مع ضرورة رفع الظلم 
عنها، ومتكينها من ممارسة حقوقها، وأداء مسؤوليتها يف املجتمع دون 
متييز، ومواجهة العوامل النفسية واالجتماعية التي تُعنى بها اجلماعاُت 
املتطرفة جلذب النساء، حتى ال تستشرَي الظاهرة، وجنَد أنفسنا أمام 
أرتال من اإلرهابيات يف صفوف داعش أو القاعدة أو بوكو حرام، ينتهي 
بهنَّ املطاُف غالًبا إما قتيالت، أو أسيرات، أو الجئات يف مخيَّمات دون 

وثائَق شخصية. 
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  ليديا أمدزراتور 

 باحثة في كلية الشؤون األكاديمية والبحوث، مركز كوفي عنان الدولي للتدريب على حفظ السالم، غانا.

في التطرف العنيف في مالي
حجمها وأثرها

د الطوارق عام 2012م عن أزمٍة يف دولة مالي، وشبَّت نيرانها بجذوة األنشطة العنيفة لتحالٍف لم يلبث أن ترعرعت فيه اجلماعاُت  أسفر مترُّ
ين، وهي فرٌع لتنظيم القاعدة  االنفصالية واملتطرفة العنيفة، التي تضاربت مصاحلها فقوََّضت أركاَن ذاك التحالف. فأنشأت جماعُة أنصار الدِّ
يف بالد املغرب اإلسالمي يف غرب إفريقيا، وكتيبُة ماسينا، واملرابطون، حتالًفا جديًدا ُعرف باسم جماعة نصرة اإلسالم واملسلمني عام 2017م. 
تها. ويبدو أن حتالف  ة طويلة يف مالي، فإن أنشطتهم العنيفَة منذ نشأة التحالف قد كثرت وزادت حدَّ ومع أن أعضاء التحالف اجلديد قد عملوا مدَّ
ولية واإلقليمية  جماعة نصرة اإلسالم واملسلمني كان ردَّ فعل على األعمال العسكرية التي استهدفت أعضاَء اجلماعة بعمليات مشتركة للقوات الدَّ

والوطنية، مثل عملية برخان، إضافًة إلى الرغبة يف توسيع أنشطة التحالف خارج حدود مالي. 

المشاركة النسوية
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النساء واإلرهاب
اخلطط  وضع  إعادة  إلى  واملسلمني  اإلسالم  نصرة  جماعُة  عَمدت 
النساء  تستخدُم  ال  أنها  دعايتها  وأكَّدت يف  لديها.  األولويات  وترتيب 
تبدو  التي  املرأة  إسهامات  من  الرغم  وعلى  األمامية،  اخلطوط  يف 
يف ظاهرها سلبية، فإن أثرها كبيٌر يف تسهيل مهامِّ اجلماعة؛ لتعمَل 
 بأقلِّ قدر من املخاطر مع احلفاظ على نفوذها يف املناطق التي تنفِّذ

فيها عملياتها.

ويتناول هذا املقاُل موضوعني رئيسني؛ األول: أثُر مشاركة النساء يف 
تسهيل أنشطة اجلماعات املتطرفة العنيفة، والثاني: العوامُل الداخلية 
تزيد من ميول  التي  الدفع واجلذب  ى عوامَل  ما يسمَّ أو  واخلارجية، 

النساء ورغبتهنَّ يف دعم اجلماعات املتطرفة العنيفة.

يرى الباحُث »أنينغ« أن األفكار النمطية اجلنسية ترسم صورًة مساملًة 
لطبيعة املرأة، إال أن هذه الصوَر النمطية تَغُفل عن األعمال املتنوِّعة 

يها النساء يف حاالت الصراع. فالنساء يتمتَّعَن بقدرة  واملتغيِّرة التي تؤدِّ
ة؛ كأعمال املخبرين واجلواسيس  كبيرة على ممارسة أعمال بارزة مهمَّ
اإلستراتيجية  املصالح  تخدَم  أن  شأنها  من  التي  الضغط  وجماعات 
للجماعات املتطرفة العنيفة. وسنحاول كشَف اللثام عن أهمِّ مشاركات 

النساء يف تعزيز التطرف العنيف يف مالي.

المخِبرات ومجموعات الضغط
الثقافُة  تفرضه  ما  العنيفة  املتطرفة  اجلماعات  من  الكثير  تستغلُّ 
هذا  ويتمثَّل  السلبية،  والُعزلة  بالضعف  النساء  َوْصم  من  املجتمعية 
االستغالُل باختيار عناصَر نسائية ونشرهنَّ بني أطياف املجتمع جلمع 
وعادًة  العنيفة.  املتطرفة  اجلماعات  ملصلحة  االستخبارية  املعلومات 
ة  ما يسُهل على النساء الوصوُل إلى أماكَن كثيرٍة جلمع معلومات مهمَّ
أيِّ عمل  تورطهنَّ يف  االشتباه يف  دون  املتطرفة  للجماعات  اسة  وحسَّ
كبيرًة  إسهاماٍت  يُسهمَن  النساء  أن  شتَّى  تقاريُر  بيَّنت  وقد  إجرامي. 
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مغادرة  إلى  احلاجة  دون  املتطرفة،  للجماعات  العنيفة  األنشطة  يف 
القتالية  األنشطة  ميادين  تلك اجلماعات يف  إلى  واالنضمام  منازلهنَّ 
العنيفة. وتعمل النساءُ على تسريب معلومات خِطرة عن وكاالت إنفاذ 
اجلماعات الستهداف  لها  ط  يُخطَّ التي  والهَجمات  ولية،  الدَّ  القانون 

املتطرفة العنيفة.
وتُستغلُّ النساء للضغط على احلكومة واجلمهور املستهَدف، وغالًبا ما 
املتطرفة  اجلماعات  قضايا  تروِّج  التي  املظاهرات  يف  النساءُ  تشارك 
الوصوُل  ميكن  ال  التي  املدينة  كيدال  يف  املثال:  سبيل  على  العنيفة. 
يُقمَن  وأحياًنا  للتظاهر،  املطارات  يف  النساءُ  حتتشد  ا،  جّوً إال  إليها 
تروِّجها  التي  الدعائية  الرسائل  لنشر  املسؤولني  على  بإلقاء احلجارة 

اجلماعاُت املتطرفة العنيفة.

مجموعات الدعم والدوافع
العنيفة  املتطرفة  اجلماعات  أنشطة  يف  النساء  مشاركة  مخاطَر  إن 
يسيرة، فليس من السهل االشتباهُ يف النساء اللواتي يلتحقَن باألعمال 
اإلرهابية واألنشطة العنيفة، ويصُعب اكتشاف ممارساتهنَّ اإلجرامية. 
لذلك تشارك بعُض النساء يف أنشطة معيَّنة، مثل: زرع العبُوات الناسفة 
يف املجتمعات احمللِّية، بذريعة القيام بأنشطة اقتصادية؛ وهو أسلوٌب 
ات  يزداد انتشاًرا، وتستخدمه اجلماعاُت املتطرفة العنيفة ملهاجمة القوَّ
ة الناس أن النساء اللواتي  ولية. وقد شاع على ألسنة عامَّ الوطنية والدَّ
رَن  ويكسِّ يجمعَن  اللواتي  النساء  من  التطرف هنَّ  أنشطة  يشاركَن يف 
وذخائُر.  أسلحٌة  وبحوزتهنَّ  بعضهنَّ  على  ُقِبض  وقد  للبيع،  احلجارةَ 
وأخريات  وخفيفة،  صغيرة  أسلحة  صناعة  يف  صات  متخصِّ وبعُضهنَّ 

صات يف توريد موادَّ تُستخَدم يف صناعة هذه األسلحة. وَوفًقا  متخصِّ
لتقاريَر صادرة عام 2018م فإن أجهزة املخابرات يف مالي ألقت القبَض 
لكتيبة  رات  املتفجِّ إلنتاج  صة  مخصَّ أسمدة  تزويد  بتهمة  امرأة  على 

ماسينا، وهي إحدى شبكات اجلماعات املتطرفة العنيفة يف مالي.
ا تفسيُر ظاهرة التحاق النساء باألعمال اإلرهابية  لذا كان من املهم جّدً
والدوافع  امليول  مبعرفة  مرتبًطا  لكونه  املتطرفة  للجماعات  العنيفة 
واألسباب  الظروف  تلك  عن  الكشف  من  بدَّ  وال  دقيقة،  معرفًة 

االجتماعية واألسرية التي تُلجئ النساَء إلى هذا املسار الشائك.

الروابط األسرية
تَُعدُّ الروابط األسرية التي تأسر عواطَف النساء سبًبا مباشًرا لتنامي 
التعاطف  من  دعمُهنَّ  ج  ويتدرَّ اإلرهاب،  يف  النساء  معظم  مشاركات 
ابتداًء  ذيها  ومنفِّ العنيفة  األنشطة  على  القائمني  أسرهم  أفراد  مع 
إلى املشاركة يف تيسير األنشطة وتنفيذها انتهاًء. ويف بعض األحيان 
يلتحُق باجلماعات املتطرفة أشقاؤهنَّ وأزواجهنَّ وأطفالهنَّ وغيرهم من 
األقارب على اختالف درجة القرابة وصلتها؛ ليكونوا أعضاًء مؤثِّرين 
فيها. لذلك يصُعب عليهنَّ التغاضي أو اإلحجام عن إبداء التعاون أو 

احلماية ألعضاء هذه املجموعات. 
اجلماعات  مع  التعاون  على  يُجبَرَن  النساء  فإن  أخرى  حاالت  ويف 
األولى؛  الدرجة  من  أقاربهنَّ  باختطاف  عليهنَّ  يُضَغط  وقد  العنيفة، 
أداء  على  ويُجبَرَن  مجتمعهن،  أفراد  من  وغيرهم  األبناء،  أو  كاألزواج 
رفُع  األعمال  هذه  ومن   ، أقاربهنَّ َسراح  إطالق  مقابل  األعمال  بعض 
شعارات املدح ونشُر كلمات الوعظ التي تُعلي من شأن القيم القتالية، 
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املتخلِّف  وتِصُم  وبسالتهم،  شجاعتهم  إظهار  على  الرجاَل  ع  وتُشجِّ
أعضاء  يستغلُّ  ما  وكثيًرا  والعار.  والضعف  باخلزي  القتال  عن  منهم 
لتعاليم  فهمهنَّ  النساء وسوء  بعض  العنيفة جهَل  املتطرفة  اجلماعات 
نونهن تعاليَم كاذبًة وأفكاًرا ساذجة، ويُجِبرونهنَّ على دعم  اإلسالم؛ فيُلقِّ

أنشطة جماعاتهم.

ك بطوق النجاة التمسُّ
 إن ما حُتدثه األنشطُة العنيفة للجماعات املتطرفة من فوضى ودمار 
يجعل كثيًرا من الناس يصارعون أسباَب الفناء، ويتشبَّثون بَطوق النجاة 
املتاح؛ أماًل يف القفز إلى اجلانب اآلخر من احلياة اآلمنة. لذلك تُضَطرُّ 
بعُض النساء إلى التعاون مع اجلماعات املتطرفة العنيفة بُغيَة الوصول 
مها بعُض هذه اجلماعات إلى املجتمعات احمللِّية.  إلى الرعاية التي تقدِّ
مُة إلى  وتُظهر التقاريُر أن بعض الفتيات اللواتي ُرِفَضت طلباتهنَّ املقدَّ
العديد من اجلهات لاللتحاق بِخْدمات أمن الدولة أُجبرَن على االنضمام 
إلى اجلماعات املتطرفة العنيفة بسبب شعور اإلحباط ومرارة الرفض.
اجلماعات  إلى  فيها  الفتيات  انضمام  سبَب  كان  حاالٌت  وُرصدت   
املسلَّحة األمُل يف الوصول إلى بَرِّ األمان، بعد نزع السالح والتسريح 
يف  لالندماج  املجاَل  أمامهنَّ  يُفسح  مما  والتأهيل،  اإلدماج  وإعادة 
تذهب  ما  وغالًبا  الذهبي،  حلمهنَّ  كانت  التي  الدولة  أمن  ِخْدمات 

أحالمهنَّ أدراَج الرياح.

الثقافة المجتمعية
فيه  ويهيمن  الرجال،  يسوده حكم  مجتمٌع  بطبيعته  مالي  دولة  مجتمُع 
ا. ومن هذا  الذكوُر على اإلناث، وتكون املرأةُ خاضعًة للرجل خضوًعا تاّمً
الوضع االجتماعي السائد كان من املمكن استغالُل املرأة، أو إجبارها 

على القيام بأعمال دون موافقتها ورضاها.
وال  واإلماء،  اجلواري  معاملَة  النساء  تعاَمُل  العشائر  بعض  ويف 
أيِّ  أداء  يف  رَن  ويسخَّ كرامتهنَّ  تُنتهك  بل  قيمة؛  أي  لهنَّ  يكون 
لالغتصاب  النساء  تتعرَّض  وقد  وضيًعا.  أو  خِطًرا  كان  مهما  نشاط 
من مواطناٍت  النساء  الرجاُل  يصنِّف  ما  وغالًبا  اجلنسي،   واالستغالل 

الدرجة الثانية. 
هذه التصوُّرات عن النساء تتبنَّاها اجلماعاُت املتطرفة العنيفة، وتظهر 
جليًَّة يف ممارساتهم جتاه النساء، وتفيد التقاريُر أن النساء والفتيات 
ضَن بازدياد لسوء املعاملة، وإطالق النار العشوائي على أيدي هذه  يتعرَّ

املجموعات املتطرفة العنيفة.

ختام القول
عدم  من  الرغم  وعلى  اإلرهابية،  األعمال  يف  عميٌق  النساء  أثر  إن 
فإنهنَّ  األمامية،  اخلطوط  يف  قتالية  أعمال  يف  الظاهرة  مشاركتهنَّ 
والتموين  والدعم  االستخباراتي  الشأن  يف  حيوية  بأعمال  يُقمَن 
للجماعات  اإلستراتيجية  األهداَف  زت  عزَّ التي  الضغط  ومجموعات 

املتطرفة العنيفة يف مالي.

ر  وتناول املقاُل اإلسهاماِت املختلفَة للنساء، واألسباَب املتنوِّعة التي تفسِّ
مشاركتهنَّ والتحاقهن بأنشطة اجلماعات املتطرفة العنيفة. ولتدارك 
التطرف  أُخُطبوط  أذُرع  د  متدُّ يف  املرأة  ملشاركة  املتصاعد  اخلطر 
وهي:  السياسية،  البرامج  من  عدًدا  مالي  حكومُة  وضَعت  العنيف 
والسياسة  ومكافحته،  العنيف  التطرف  من  للوقاية  الوطنية  السياسة 
بني  النسبية  احلصص  قانون  ومشروُع  االنتقالية،  للعدالة  الوطنية 
دة لهذه  اجلنسني. وال تزال اجلهوُد التي تبذلها اللجاُن التنفيذية املتعدِّ

ق نتائَج متفاوتة.  السياسات الوطنية حتقِّ
املدني  واملجتمع  احلكومة  بني  قوية  شراكة  إلى  ة  ملحَّ احلاجة  إن 
التي  اخلطاباِت  تتجاوز  ولية،  الدَّ األطراف  من  املصلحة  وأصحاب 
تزدحم بها هذه السياساُت إلى ضمانات التنفيذ الصارم؛ لتحقيق نتائَج 
وأهداٍف ترتقي بواقع املرأة يف مجتمع دولة مالي، وترفع عنها وطأةَ 
ن وضَعها يف  الظروف التي تُلجئها إلى االلتحاق بأنشطة العنف، وحتسِّ

مجاالت احلياة جميًعا. 
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دة، وذاُت آثار جليَّة يف مختِلف الدول،  التطرُف العنيف ظاهرة عاملية خِطرة ومعقَّ
مجتمعات  يف  املتطرفة  اجلماعات  فات  تصرُّ فإن  اإلفريقي.  الساحل  دوُل  ومنها 
د النظام االجتماعي؛ إذ لم يُعد التطرف العنيف حدًثا عابًرا، ولكنَّه بات  الساحل تهدِّ
مصدَر قلق لبلدان ِمنَطقة ليبتاكو غورما التي تشمل: بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر. 
ظاهرًة  التطرف  كان  السابق  ففي  أسرارها،  كل  عن  بعُد  تكِشف  لم  اآلفُة  وهذه 
ذكورية، لكن يبدو أن اقتحاَم النساء بقوة صفوَف اجلماعات املسلَّحة جعل من هذا 
ي. وتؤكِّد البياناُت باستمرار انضماَم النساء  املوضوع مسألًة تستحقُّ البحث والتحرِّ
إلى صفوف اجلماعات املسلَّحة، من ذلك مثاًل ما جاء يف تقرير منظمة أوكسفام عام 
العنيف والنوع  التطرُف  ولي )دوغمائية أم براغماتية؟  الدَّ 2020م، وتقرير اإلنذار 
إن  القول:  املستغَرب  من  ليس  ولذلك  األوسط(.  الساحل  منطقة  يف  االجتماعي 

التطرف العنيف يف َطور التأنيث مِبنَطقة الساحل، والسيَّما بوركينا فاسو. 

 باسكالين كومباور

 مستشارة في قضايا السالم واألمن والتنمية، وعضوة في مجموعة أبحاث إجراءات األمن البشري “قراش GRASH “، بوركينا فاسو.

ــي  ــوع االجتماعـ ــر النـ أثـ
فـــي التطـــرف العنيـــف
فـــي بوركينـــا فاســـو
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النساء واإلرهاب
إذا كان انخراُط النساء يف اجلماعات املسلَّحة مبنطقة الساحل يبدو 
من  املوضوع  لهذا  الالزمة  البيانات  تواُفر  عدم  ظلِّ  يف  جديًدا  أمًرا 
قبل، فإنه يَُعدُّ إستراتيجيًة واضحة للِعيان تطبِّقها جماعة »بوكو حرام« 
-2011 عامي  بني  الساحل  منطقة  يف  النساء  ذت  نفَّ إذ  معاركها؛  يف 

2017م أكثَر من 430 عملية انتحارية، سواءٌ فَعلَن ذلك َطوًعا أو َكرًها. 
أثٌر ملحوظ على صعيد  له  املرأة ومشاركتها كان  وال شكَّ أن حضور 
مسبوق.  غير  اجتماعي  رصيد  لكسب  للجماعة،  والدعاية  التواصل 
اإلستراتيجية  لهذه  احملتَملة  اآلثار  بسهولة  يستنتَج  أن  للمرء  وميكن 
للجماعات املسلَّحة األخرى يف منطقة الساحل، التي أصبحت مصدَر 
إلهام لها، وهي اآلن يف َطور اختبار هذه اإلستراتيجية. ويتطلَّب هذا 

الوضُع اجلديد منَّا أن نعيَد حساباتنا وأفكارنا عن التطرف العنيف. 

أثر مشاركة المرأة
تُعنى هذه املقالُة بتحليل أثر النوع االجتماعي يف التطرف العنيف يف 
م املرأة تقليدّيًا  بوركينا فاسو، وفهم وظيفة املرأة يف هذا السياق. إذ تُقدَّ
على أنها الضحيُة الرئيسة للنزاعات املسلَّحة، لكنَّ البحث يف مجاالت 
ننا من فهم  دة؛ مثل إسهام املرأة يف الصراعات القائمة، قد ميكِّ محدَّ
بناء  النساء يف اجلماعات اإلرهابية، واملساعدة على  خطط استغالل 
د الرئيُس األمريكي  ك التصوُّرات املخالفة للواقع. وكان أكَّ خطاب يفكِّ
العنيف،  القادة حملاربة تنظيم داعش والتطرف  ة  أوباما يف قمَّ باراك 
التي ُعقدت يف أكتوبر 	201م، ما يأتي: »إننا ال نحارُب العقائد واألفكار 
وجاذبية«.  إقناًعا  أكثر  وبرؤية  أفضل،  بأفكار  نحاربها  بل  بالبنادق، 
ولهذا فإن الفهم األفضل ملشاركة املرأة يف التطرف العنيف ميكن أن 
َح التصوَُّر عن حال املرأة، ويبنيِّ مكانتها يف منع هذه الظاهرة.  يصحِّ
وضوًحا،  األمر  تزيد  رئيسة  موضوعات  أربعَة  يأتي  فيما  وسنعرض 

هي: أثُر تدهور البيئة األمنية يف أحوال النوع االجتماعي يف بوركينا 
العنيف،  للتطرُّف  الرئيسة  الضحية  بوصفه  االجتماعي  النوع  فاسو، 
ُسبل مشاركة املرأة يف اجلماعات املسلَّحة يف بوركينا فاسو، املرأة حني 

تكون أداًة للسالم.

1( أثر تدهور البيئة األمنية يف أحوال النوع االجتماعي
ى غياُب  ا، وتفشَّ البيئُة األمنية يف بوركينا فاسو تدهوًرا حاّدً تدهورت 
واالقتصادية،  االجتماعية  األوضاع  بتردِّي  تعلَّق  ما  سواءٌ  بقوة،  األمن 
أو بالصراعات يف األراضي واملراعي، أو النزاعات القبلية والطائفية 
والسياسية واملسلَّحة. وانتشر التطرُف العنيف فأسهم يف ِفقدان األمن 
سيَّما  وال  أخرى،  مناطَق  إلى  انتقل  ثم  تدريجّيًا،  الساحل  مناطق  يف 
الوسط والشرق وِمنَطقة حزام موهون، حيث  مناطِق الشمال وشمال 
تعيُث اجلماعات املسلَّحة فساًدا هناك، وأصبح جزءٌ من اإلقليم حتت 
السيطرة الفعلية للجماعات اإلرهابية، وينال يومّيًا نصيبه من الضحايا. 
محلِّية  صراعاٌت  هناك  األوجه،  د  املتعدِّ املسلَّح  العنف  عن  وفضاًل 
املشترك  والقاسم  للمرأة.  التدريجي  التطرف  وتهديداُت  ومجتمعية، 
لكلِّ هذه األلوان من البالء هو استخداُم العنف. وتؤثِّر هذه الهَجماُت 
د  يف ُسلطة الدولة واستقرارها وسالمتها، وتزعزع استقرار البالد وتهدِّ
وظيفتها  على ضمان  الدولة  قدرة  يف  ا  جّدً ك  وتشكِّ التنمية.  مشاريع 

السيادية يف جميع أنحاء اإلقليم، ويف حماية املرأة من أعمال العنف.

ف العنيف 2( النوع االجتماعي بوصفه الضحية الرئيسة للتطرُّ
مبرور الوقت قامت اجلماعاُت املتطرفة بترتيب خططها اإلستراتيجية 
اجلماعاُت  استهدفت  األزمة  بداية  ففي  وتطويرها.  بالعنف  اخلاصة 
وقادة  ممثِّليها  باستهداف  الدولة،  ُسلطَة  فاسو  بوركينا  يف  املتطرفة 
املجتمع والضحايا املدنيني، ولم تكن النساءُ يف َمرمى هذه اجلماعات 
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حينئذ. ويبقى يوم 24 من ديسمبر 2019م يوًما فاصاًل يف تاريخ غياب 
األمن يف بوركينا فاسو؛ ففي ذلك اليوم أصبحت النساء أهداًفا مباشرة 
لإلرهابيني. وبحَسب تقاريَر إعالمية ُقتلت 31 امرأة يف إثر هجوم على 
قاعدة عسكرية يف أربيندا. ومنذ ذلك التاريخ أصبحت النساءُ من أبرز 

ضحايا التطرف العنيف.
ة يف معيشة النساء واألطفال،  وقد أثَّرت هَجمات اجلماعات املتطرفة بشدَّ
والطبيعية  ية  واملادِّ البشرية  املوارد  فادحة يف  السبُب يف خسائَر  وهي 
دين  )املشرَّ ان  للسكَّ اجلماعي  للنزوح  الرئيس  السبَب  وتظلُّ  واملالية، 
داخلّيًا، والالجئني(. ويتجلَّى تأثُّر النساء بالتطرف العنيف يف صور شتَّى، 
مباشرة وغير مباشرة. أما أبرُز صنوف االعتداءات على النساء فهي: 
اجلنسي،  واالستعباد  القسري،  والزواج  واالغتصاب،  اخلطف،  حاالت 
هان، ولها أثٌر بليغ  والقتل. وهي من األسباب الرئيسة النتشار أمراض الذِّ
يف التغيُّرات التي حتُدث يف النظام االجتماعي؛ مثل التغيير يف طريقة 
امللبَس، واالنفالت من املدرسة، وتدمير بعض األنشطة احليوية والعملية. 
وهناك أنواٌع أخرى مختلفة من التعامل املروِّع الذي يَُعدُّ أكثَر مظاهر 

الرعب التي قد يتعرَّض لها النساء.
ان بحًثا عن مكان آمن من هشاشة الفئات الضعيفة،  ويزيد فراُر السكَّ
وال سيَّما النساء واألطفال. وتؤكِّد الدراسة التي أجرتها منظمُة أوكسفام 
يف مايو 2020 املشار إليها آنًفا، هذا الوضع املتردِّي. وتذكر أن النساء 

دَن الكثير من االحتياجات ذات األولوية، مثل احلصول على املياه،  حدَّ
واألمن، والغذاء، واملأوى، والتعليم، وغير ذلك، فإن ِفقدان األمن أصبح 
حجَم  استُشيروا،  الذين  والنساء  الفاعلني  جميع  ويؤكِّد  دائًما.  أمًرا 
الصدمة النفسية الناجتة عن النزاع وتفاقمه؛ بسبب التهجير القسري، 

ودرجة احلرمان الشديدة التي ترافقه.
فاسو  بوركينا  يف  العنيف  للتطرف  الرئيسة  النتائج  إحدى  وتتعلَّق 
من  كثيٌر  أصبحت  األمر  حقيقة  ففي  االجتماعي،  النظام  باضطراب 
األسرة.  املسؤولية عن  وحَدهنَّ  عليهنَّ  تقع  وعلى هذا  أرامَل،  النساء 
التطرف  عن  الناجت  االجتماعي  الوضع  يف  املفاجئ  التغييُر  ويؤدِّي 
ك َوحدة األسرة  العنيف إلى عواقَب وخيمة على حياة النساء. فإن تفكُّ
الناجَت عن رحيل الرجال، الذين هجروا أسَرهم إما طوًعا وإما قهًرا، 
يزيد من هشاشة األوضاع. وهكذا جُتبَر النساء باستمرار على القيام 

مبهامَّ مزدوجة: مهامِّ ربِّ األسرة، ومهامِّ األمِّ العزباء.
إضافة إلى ما سبق يدفُع البحث عن ُسبل العيش الكرمي النساَء إلى 
االنتقال إلى مناطَق بعيدة، مما يعرضهنَّ جلميع أنواع العنف، سواءٌ يف 
قراهم، أو يف الطرق، أو يف مناطق اللجوء. وتُفضي زيادة العنف إلى 
إحلاق خسائَر كبيرة بالنساء. ومما زاد الطنَي ِبلًَّة أن العنف اجلنسي 
العنف،  التحديد أصبح سالَح حرب يف يد مرتكبي أعمال  على وجه 
الذين هم يف األساس جماعاٌت مسلَّحة مجهولة الُهويَّة يسَعون فساًدا 

يف هذا اجلزء من اإلقليم الذي يزداد فيه ِفقدان األمن.
ومن الناحية االقتصادية، إن لتدمير النسيج االقتصادي واالجتماعي 
أثًرا عميًقا يف الظروف املعيشية للمرأة؛ فإن اإلجراءاِت األمنيَة والوضع 
عان على حتقيق األنشطة االقتصادية. وال مندوحة هنا  األمني ال يشجِّ
عن االعتراف أن الوظائف اجلديدة للمرأة التي فرَضتها النزاعاُت هو 
حتدٍّ جديٌد يجب عليها مواجهته، وإن معرفة عوامل انتظام النساء يف 
ن من اتخاذ التدابير الالزمة للوقاية من ذلك. املنظمات املتطرفة متكِّ

3( ُسبل مشاركة املرأة يف اجلماعات املسلَّحة يف بوركينا فاسو
ال تزال عمليُة انتظام النساء يف اجلماعات املتطرفة املسلَّحة يف بوركينا 
ضحايا  أبرز  من  عادًة  النساءُ  كان  َّا  وملـ وبحث.  دراسة  مجاَل  فاسو 
تُناقش أو  نادًرا ما  النزاعات، فإن مشاركتهنَّ يف اجلماعات املسلَّحة 
حتظى مبا تستحقُّ من اهتمام. ومع ذلك يحتاج هذا املوضوُع إلى مزيٍد 
م العنف وفرص استغالل وضع املرأة  ل والنظر، يف ضوء تضخُّ من التأمُّ

واستخدامها أداًة للتجنيد.
ة  ات جادَّ يَن مهمَّ ويجب أن نتذكَر دوًما أن النساء مثل الرجال، قد يؤدِّ
ومؤثِّرة يف انتشار العنف أو يف مكافحته والوقاية منه. على سبيل املثال، 
ووفًقا ملقال نُشر يف صحيفة »أواغا نيوز Ouaga News« اإللكترونية: 
هناك أكثُر من ألَفي امرأة ضمن مجموعات الدفاع عن النفس »كوجل 
وظائَف  تؤدِّي  املرأة  فإن  املقال،  هذا  وبحَسب   .»kogl-wéogo ويغو 
أمنية شتَّى تتعلَّق باخِلْدمات اإلدارية للجمعيات، وعمليات االستجواب 
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وريات. ويف املقابل ميكن للنساء  واالستخبارات، والدعم اللوجستي والدَّ
رن االنضماَم إلى اجلماعات املتطرفة أو التعاوَن معها أداءُ  الالئي يُقرِّ

املهام نفسها أو أكثر من ذلك.
تتجاهل  قد  إنها  إذ  التطرف؛  عوامل  يف  النظُر  املفيد  من  يبدو  وقد 
عوامل  مع  متطابقة  تكوَن  أن  ميكن  أنها  كما  »اجلنساني«،  البعد 
الفقر،  وعوامل  والثقافية  االجتماعية  األسباب  جانب  فإلى  الرجال. 
هنا  ومن  أخرى.  ألسباب  املسلَّحة  اجلماعات  إلى  النساء  تنضمُّ  قد 
د الواقع االجتماعي والثقايف والبيئة األمنية، أساليَب جتنيد النساء  يحدِّ
يف اجلماعات املسلَّحة. وقد ال تكون األمور مختلفًة متاًما عن الدول 

األخرى، كما هو احلاُل يف نيجيريا والصومال. 
الدعم  وظائَف  َي  تؤدِّ أن  للمرأة  ميكن  ولي،  الدَّ اإلنذار  لتقرير  وَوفًقا 
والتعبئة والتيسير، والترجمة والتعليم. ويف ضوء ِفقدان األمن يف بعض 
أو  اإلكراه،  بسبب  املسلَّحة  اجلماعات  إلى  النساء  تنضمُّ  قد  املناطق، 
لضرورة البقاء على قيد احلياة، على ما ورد يف تقرير أوكسفام. ويف 
إلى حجم  بالنظر  كافية  غيُر  اإلنسانية  االستجابة  أن  نالحُظ  الواقع 
األمن،  مثل:  األولوية  ذاَت  االحتياجات  التقريُر  ويذكر  االحتياجات. 
هذه  وتَُعدُّ  التحرُّش.  من  والتخلُّص  والتعليم،  واملأوى،  والغذاء،  واملاء، 
االحتياجات األساسية، مع ازدياد العنف، من األسباب التي ميكن أن 

تسهَم يف جتنيد النساء يف بوركينا فاسو.
هي  للمرأة،  االجتماعي  بالوضع  املتعلِّقة  سيَّما  وال  األسباُب،  وتلك 
لتوطيد  املسلَّحة  اجلماعات  تستغلُّها  قد  التي  العوامل  من  أيًضا 
مفيد  أمٌر  النساء  إلى  اللجوء  وإن  املجتمعات.  وانتشارها يف  وجودها 
املسلَّحة  للجماعات  يف جميع األحوال. فهو إستراتيجية حرب تسمح 
إثارة الشكوك.  بالتغلغل بسهولة يف املجتمعات، والتحرُّك بحرية دون 
ويف الوقت نفسه، متارس اجلماعاُت املتطرفة عملية تغيير اجتماعية 
متكاملة األركان. وأخيًرا وبالنظر إلى أثر املرأة املهمِّ يف املجتمع فإن 
العنف.  نشر  سياسة  يف  جناح  مبنزلة  سيكون  دعمها  على  احلصول 
اإلرهابية،  املنظمات  يف  حالّيًا  النساء  انتظام  من ضآلة  الرغم  وعلى 

تها فهًما  ا؛ من أجل فهم العملية بُرمَّ فإن املسألة تستحقُّ اهتماًما خاّصً
ولم  األمثل.  النحو  على  جتاهها  االستجابات  وتعديل  وأعمق،  أفضل 
يُعد يُنَظر إلى النساء على أنهنَّ ضحايا أو فاعالت يف العنف فقط؛ بل 
ميكن جعلهنَّ شريكات يف بناء السالم أيًضا. وهذا النهُج من شأنه أن 
مينَح أعماَل النساء االعتراَف والشرعية على مختِلف املستويات لصالح 

السالم واألمان.

4( املرأة حني تكون أداًة للسالم
ان بنسبة  يبلغ عدُد النساء يف بوركينا فاسو أكثر من نصف عدد السكَّ
األكبر  اجلزء  هنَّ  النساء  جند  نفسه  الوقت  ويف   ،)%52.67( قدرها 
املرأة يف  إمكانات  توظيُف  الضروري  كان من  الضحايا. ومن هنا  من 
، ولذلك يَُعدُّ دمج  مكافحة األصولية والتطرف العنيف إلى أقصى حدٍّ
أمًرا  الساحل  ِمنَطقة  يف  األمنية  السياسات  يف  »اجلنساني«  اجلانب 
احلقوق،  وحماية  النزاعات،  وحلِّ  اخِلْدمات،  وتوفير  للتنمية  ضرورّيًا 

وحتقيق العدالة، وبناء السالم.
ولية يف احُلسبان مسألَة مكانة املرأة ووظيفتها  وقد أخذت اجلهاُت الدَّ
ت بأنها حتتلُّ مكانًة ال ميكن  يف احلياة السياسية واالجتماعية، وأقرَّ
االجتماعي،  التماسك  لتعزيز  املبذولة  اجلهود  يف  عنها  االستغناءُ 
السياسية  احلياة  وكذلك جعل مشاركتها يف  احمللِّية.  التنمية  وقضايا 

م االجتماعي. والعامة شرًطا ضرورّيًا للنموِّ االقتصادي والتقدُّ
وهناك إجماٌع يف بوركينا فاسو على أن املرأة ميكن أن تُسهَم إسهاًما 
كبيًرا يف منع التطرف العنيف ومكافحته، على مستوى األسرة واملجتمع 
ر،  ومنظمات املجتمع املدني. ويتعلَّق األمر بالوقاية بواسطة اإلنذار املبكِّ
يف  »اجلنساني«  اجلانب  مراعاة  وتعميم  املجتمعية،  واإلستراتيجية 
ًرا  مبكِّ اإلسهام  أيًضا  وميكنها  األمن.  ِقطاع  وإصالح  األمنية،  الطرق 
وبامتياز يف أعمال التنمية، وتعزيز القيادة النسائية، وتقوية قُدراتهن 
ليُكنَّ قائداٍت مؤثِّرات، يشاركَن يف النضال، ومناهضة التطرف. ولكلِّ 
ما سبق من أمور، فإننا ندعم مبدأ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي الذي 

ر صراحة وبكلِّ وضوح أن: »السالم مستحيٌل دون املرأة«.  يقرِّ
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 دعم مشاركة المرأة
في مكافحة اإلرهاب 

بدول الساحل

، إشراَك املرأة، ومتكينَها  إن محاربة اإلرهاب تقتضي، دون شكٍّ
د  َن يف وجه خطاب الكراهية والتشدُّ يف أيِّ مجتمع يريد أن يتحصَّ
الذي تسعى اجلماعاُت اإلرهابية يف نشره بطرائَق احتيالية شتَّى، 
وهذا ما َخلََصت إليه مجموعُة دول الساحل، واعتمدته أساًسا 

ا يف ُخططها اإلستراتيجية ملكافحة اإلرهاب. مهّمً

 الربيع ادوم

 صحفي ومحلل قضايا اإلرهاب والجماعات اإلسالمية  
   في الساحل، موريتانيا.

الكولونيل ماجور نانا سانغاري
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سانغاري قائدة الِفرقة
قاعات  يف  اإلرهاب  مكافحة  يف  اخلبراء  الضبَّاط  من  حشد  َوْسَط 
ع محمد بن زايد للتعليم العسكري )كلِّية الدفاع ملجموعة  التدريب مبجمَّ
نانا  ماجور  الكولونيل  كانت  بنواكشوط،   )G5 اخلمس  الساحل  دول 
ثًة بارعة، تعرض  سانغاري Nana Sangaré من جمهوية مالي متحدِّ
جتاِربها وخبراتها يف مجال مكافحة اإلرهاب يف دول الساحل. وتخوض 
يومّيًا مع زمالئها الضبَّاط من مختِلف دول الساحل يف الكلِّية العسكرية 
مع  الصراع  ات  ومستجدَّ ومناقشتها،  املعلومات  حتليل  على  تدريباٍت 

اجلماعات اإلرهابية يف مياديَن مختلفة بتلك امِلنَطقة.
وتَُعدُّ سانغاري أوَل )ضابطة( متمرِّسة يف كلِّية الدفاع مبنطقة الساحل، 
ها، فإنه ليس هنالك موقٌع  لت الرتبَة واملكانة بكفاءتها وِجدِّ وقد حصَّ
الُت  يف منظومة دفاع دول الساحل خاصٌّ بالرجال دون النساء، فاملؤهِّ
َؤ القيادة يف هذه املنطقة  د تبوُّ والقدرة على ُحسن التدبير هي التي حتدِّ
ة على اإلرهاب منذ سنوات؛ لهذا فإن  اخلائضة حرًبا َضروًسا مستمرَّ
أ من اإلستراتيجية طويلة املدى لدول  سياسة النوع باتت جزًءا ال يتجزَّ

الساحل يف مكافحتها لإلرهاب.
 Aminata وترى مستشارةُ النوع لدى قيادة دول الساحل آميناتا إندياي
ات األمن، يف  ي العسكري يف اجليش وقوَّ Ndiaye أن حضور املرأة بالزِّ
ان احمللِّيني للثقة  املناطق التي يستهدفها اإلرهاب، هو دافع قوي للسكَّ

ات املسلَّحة واألمن. والتعاون مع القوَّ
ات  واكبت سانغاري احلرَب على اإلرهاب منذ بداياتها، وواجهت مع قوَّ
اإلرهابية  اجلماعاُت  سيطرت  عندما  املراحل  أصعَب  املسلَّحة  بلدها 
على شماليِّ البالد، وخاضت جتاِرَب عميقًة يف مجال مكافحة اإلرهاب 
يف كلِّيات الدفاع يف مالي، وفرنسا، والصني، واملغرب، قبل أن تقوَدها 
التجِربُة إلى كلِّية دفاع دول الساحل يف العاصمة املوريتانية نواكشوط، 
صة يف املعلوماتية والتقنيات اجلديدة التي تَُعدُّ اليوم ساحَة  وهي متخصِّ

حرب حاسمة على اإلرهاب.
يف  2018م  عام  اخلمس  املجموعة  بلدان  دفاع  معهد  مشروُع  بدأ 
موريتانيا، وهو يحظى بدعم فرنسا وشركاء َدوليني آخرين منذ إنشائه، 
فعة األولى الذين بلغوا 	3 من كبار الضبَّاط  وقد درَّب املعهد أفراد الدُّ
يف عام 2019م، وهم يتمتَّعون اليوم بثقافة عسكرية رفيعة مشتركة، من 
ات املسلَّحة الساحلية، والتشغيل  شأنها تعزيُز التماسك بني مختِلف القوَّ

املشترك للكتائب العسكرية.
املرأة يف  بإسهام  احتفاًء  الساحل  دول  موقع مجموعة  بثَّه  فيديو  ويف 
مكافحة اإلرهاب يف امِلنَطقة يف شهر مارس عام 2020م، ذهب اللواءُ 
إبراهيم فال ولد الشيباني مديُر كلِّية الدفاع ملجموعة الدول اخلمس 
إلى أن الكولونيل سانغاري هي أشبُه بقائد فرقة موسيقية »أوركسترا« 
بني زميالتها وزمالئها ممن التحقوا بالكلِّية؛ يف تبادل اخلبرات، وهي 

تُظهر قوةَ املرأة وحضورها املمتاز يف املجال العسكري.

هات دول الساحل يف إنشاء  وباتت الكولونيل سانغاري منوذًجا حّيًا لتوجُّ
جيل جديد من القائدات العسكريات يف مواجهة اإلرهاب، ليس إلخراج 
اإلرهابية  للجماعات  الدموية  لالنتهاكات  الضحية  موقع  من  املرأة 
فحسب، ولكن إلظهار أن املجتمع يف دول الساحل متَّحٌد يف حربه على 

دة أيًضا.  هذه اجلماعات اإلرهابية املتشدِّ
اإلرهاب  ملكافحة  األمامية  اخلطوط  يف  ومشاركتها  املرأة  متكني  إن 
يأخذ يف احُلسبان فكر اجلماعات املتطرفة العنيفة يف إفريقيا، تلك 
صفوفها؛  إلى  املجنَّدات  جذَب  بل  السُّ بكلِّ  حتاول  التي  اجلماعات 
وضعها  وحتسني  املرأة،  متكني  إلى  تدعو  رسائَل  يف  بهنَّ  بالتغرير 
ها برنامُج األمم املتحدة  االجتماعي واالقتصادي، بحسب دراسة أعدَّ

اإلمنائي عام 2019م.

تحطيم صورة المرأة الضحية
يف سياق أزمة مختلفة اجلوانب يف منطقة الساحل والصحراء، تسعى 
مجموعُة دول الساحل اخلمس جاهدًة يف إجناز املهام املوكلة إليها على 
ان.  أفضل وجه؛ من أجل اإلسهام يف حتسني الظروف املعيشية للسكَّ
تعليِم  سيَّما  وال  التعليم،  مواجهتُها  يجب  التي  يات  التحدِّ أبرز  ومن 
االجتماعية،  احلياة  جوانب  جميع  يف  املرأة  مشاركة  وزيادة  الفتيات، 
ملشاركتها احلثيثة يف احلفاظ على السالم وتوطيده، وكذلك املشاركة 

يف التنمية املستدامة.
حتقيق  درب  على  واسعة  خًطا  بثبات  اليوم  تخطو  الساحل  دول  إن 
أهداف التنمية املستدامة املدَرجة يف جدول أعمال عام 2030م للتنمية 
اإلفريقي  واملوقف  3	20م،  لعام  إفريقيا  أعمال  وجدول  املستدامة، 
ة  املتَّفق عليها يف قمَّ 	201م،  بعد  التنمية ما  املشترك جلدول أعمال 
رؤساء دول االحتاد اإلفريقي يف أديس أبابا عام 2014م، وهي جداوُل 
أعمال تضع يف األولوية وظيفَة املرأة بوصفها مشارًكا رئيًسا يف مواجهة 
دول  املجتمعات يف  لُعمق  اإلرهاب  استهداف  أن  يبدو  التي  يات  التحدِّ

الساحل بات على رأسها.
ويف يوليو 	201م عبَّر املشاركون واملشاركات يف امللتقى اجلهوي لتعزيز 
الرغبة  عن  بتشاد،  »أجنامينا«  يف  الساحل،  منطقة  يف  املرأة  وظيفة 
استهداف  من  لتحصينها  اجتماعّيًا؛  املرأة  وظيفة  تطوير  يف  العميقة 
املجتمع  يف  أكبر  مسؤوليات  تأديُة  ذلك  ومن  اإلرهابية.  اجلماعات 
لدى  إقليمية  هيئة  استحداُث  عنه  نتَج  الشعب، مما  ومجلس  املدني، 
املرأة،  قضايا  مبتابعة  ة  خاصَّ الساحل  دول  ملجموعة  الدائمة  األمانة 

ولية ذات الصلة. َهر على تنفيذ االتفاقيات واملواثيق الدَّ والسَّ
ويرى محمد أزناكي سيِّد أحمد، رئيُس ِقطاع الدفاع واألمن باألمانة 
حتى  قطعت  املجموعَة  أن  الساحل،  يف  اخلمس  ملجموعة  التنفيذية 
يف  مستشارة  تعيني  مثل  املرأة،  متكني  مجال  يف  بعيدة  أشواًطا  اآلن 
ة بالنوع االجتماعي يف سياسات  األمانة التنفيذية، ووضع سياسة خاصَّ
بالنساء يف  ة خاصة  ِمنصَّ النِّْسوي، ووضع  العنصر  املجموعة، وتكوين 

لكني العسكري واألمني. املجموعة، وتطبيق ُخطة دمج النساء يف السِّ
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واألمن يف مجموعة  الدفاع  ات  قوَّ املرأة يف صفوف  تعزيز حضور  إن 
ه  توجُّ املجموعة  لدول  املشتركة  القوةُ  ذلك  ومن  بالساحل،  اخلمس 
ة؛ ملطابقة حقوق اإلنسان يف هذه الدول للقانون  عميق، وسياسة ُملحَّ
له االحتاد األوروبي مببلغ ثالثني مليون يورو،  ولي اإلنساني الذي ميوِّ الدَّ

ة بحقوق اإلنسان. ذه املفوضية السامية لألمم املتحدة املختصَّ وتنفِّ
ة لدعوة  ه لدول الساحل لتمكني املرأة هو استجابٌة جادَّ وإن هذا التوجُّ
روزماري آن ديكارلو Rosemary Anne DiCarlo وكيلة األمني العام 
لألمم املتحدة للشؤون السياسية بتاريخ 11 مارس 2020م، بشأن تعزيز 

وظيفة املرأة يف ُصلب االستجابة ملكافحة اإلرهاب.

تكوين القادة العسكريين
اجلماعات  إستراتيجيات  ُصلب  يف  املرأة  كراهية  أن  املالَحظ  من 
ل املرأة عبًئا كبيًرا من العنف، وعلى رأس ذلك  املتطرفة؛ ولذلك تتحمَّ
العسكري  حضورها  ودعم  متكينُها  كان  هنا  من  اجلنسية.  العبوديُة 
عن  للتعبير  قوية  طريقًة  اإلرهاب،  مواجهة  األمامية يف  اخلطوط  يف 
للصورة  وحتطيِمها  التطرف،  وجه  يف  اإلفريقية  املجتمعات  متاُسك 

النمطية للمرأة التي حتاول اجلماعاُت تثبيتها.
الدفاع  كلِّية  احتضنتها  تكوينية  جلسة  يف  حاضًرا  الطرح  هذا  كان 
حضرها  بنواكشوط،  الساحل  يف  اخلمس  الدول  ملجموعة  التابعة 
لدول  املشتركة  والقوة  واألمنية،  العسكرية  ات  القوَّ املصالح يف  رؤساء 
يف  املرأة  حضور  تعزيز  بهدف  	2020/3/1م؛  مارس  يف  املجموعة، 
العسكرية  ات  القوَّ ومنها  بالساحل،  اخلمس  ملجموعة  التابعة  الهيئات 
من  نابًعا  واجًبا  بوصفه  املجموعة،  لدول  املشتركة  والقوة  واألمنية، 
ولية، وتوصيات األمم املتحدة بضرورة دمج املرأة، مما  االتفاقيات الدَّ

العابرة  واجلرمية  اإلرهاب  حملاربة  وعملّيًا  إستراتيجّيًا  امتياًزا  يكون 
للحدود يف منطقة الساحل.

ق برامج األمم املتحدة يف موريتانيا أنتوني كواكو  ويف الندوة عبَّر منسِّ
ات الدفاع واألمن والقوة املشتركة  أوهمنغ بواماه عن ارتياحه الهتمام قوَّ
ملجموعة اخلمس بالساحل بحضور املرأة يف هياكل املجموعة. وأوضح 
ولية  الدَّ ًدا يف املعاهدات  أن هذا احلضوَر فضاًل عن كونه واجًبا مؤكَّ
وقرارات األمم املتحدة، فهو عامل أساسي لدمج املرأة يف احلياة العامة 
للمساعدة على مكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة والعابرة للحدود. 
موريتانيا  دعم  االستمرار يف  على  املتحدة  األمم  منظمة  د حرَص  وأكَّ
تسعى  التي  األهداف  بلوغ  أجل  من  بالساحل؛  اخلمس  ومجموعة 
املجموعُة إلى حتقيقها، وهي إرساء السالم واألمن، وبناء قاعدة ُصلبة 

للتنمية يف محيط املجموعة.
ومتثِّل مجموعة دول الساحل اخلمس G5 التي أُنشئت يف 	1 فبراير 
لها،  ا  مقّرً نواكشوط  املوريتانية  العاصمة  من  اتَّخذت  والتي  2014م، 
ولي ملكافحة اإلرهاب واجلرمية  إطاًرا للتعاون احلكومي اإلقليمي والدَّ
ار بالبشر يف بلدان املجموعة اخلمسة  املنظمة العابرة للحدود، واالجتِّ

)بوركينا فاسو، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وتشاد(.
وأعلن رؤساء الدول اخلمس رسمّيًا تكويَن القوة املشتركة العابرة للحدود 
لتوحيد جهودهم يف  2017م؛  يوليو   2 »باماكو« يف  املالية  العاصمة  يف 

مكافحة التهديدات األمنية مبنطقة الساحل.
العسكرية  القوة  هذه  تكويَن  املتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس  وأقرَّ 
2017م  يونيو  من   21 أصدره يف  الذي   23	9 َرْقم  القرار  املشتركة يف 

وحظي بدعم فرنسا.

روزماري آن ديكارلو
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قلب الطاولة على اإلرهاب
يف  اإلرهابية  التنظيمات  إلى  هت  ُوجِّ التي  القوية  الضَربات  بفعل 
أفغانستان والشرق األوسط، وال سيَّما سوريا والعراق، وبسبب انهيار 
إلى  َه  التوجُّ أن  وجد  اجلماعات  من هذه  عدًدا  فإن  ليبيا،  الوضع يف 
ظلِّ  يف  األنفاس،  والتقاط  ع،  التجمُّ إلعادة  فرصًة  يكون  قد  إفريقيا 
من جهة،  العسكرية  الضَربات  سبَّبتها  التي  واملعنوية  ية  املادِّ اخلسائر 

ومنوِّ الوعي بشأن خطر التنظيمات اإلرهابية.

إن انخفاَض مستوى التعليم يف املجتمعات اإلفريقية، وهشاشَة التنسيق 
يف  اإلرهابية  التنظيمات  لتناُسل  األساسي  الدافَع  كانا  العسكري، 
دة  إفريقيا، وال سيَّما يف السنوات األخيرة، لتبُرَز بقوة تنظيماٌت متشدِّ
ست عام 2002م(، والقاعدة يف بالد  مثل: بوكو حرام يف نيجيريا )أُسِّ
واجلزائر  موريتانيا  بني  الصحراء  من  تتَّخُذ  التي  اإلسالمي  املغرب 
ين يف  ست عام 2007م(، وحركة أنصار الدِّ ا ملعسكراتها )أُسِّ ومالي مقّرً
ست عام 2011م(، وتنظيم داعش )انتشر منذ 	201م يف عدٍد  مالي )أُسِّ
2017م(  ست عام  )أُسِّ اإلفريقية(، وجماعة نصرة اإلسالم  الدول  من 
إضافة إلى قرابة خمسني تنظيًما متفاوتة من حيُث القوة والتأثير يف 
بلدان إفريقية شتَّى، وجميُعها تعتمد مصادَر متويل غير شرعية؛ كتجارة 
رات، واالحتيال، وغسل األموال، وطلب الِفدية، بحسب  البشر، واملخدِّ

ولية »اإلنتربول«، وتقارير اخلارجية األمريكية. رطة اجلنائية الدَّ الشُّ

2019م  عام  ففي  الساحل،  دول  يف  اعتداءاٌت  تقريًبا  يومّيًا  وجتري 
جرى قرابة 700 اعتداء، خلَّف أكثر من ألَفي قتيل، ومئات اجلرحى 
ولعلَّ  اإلستراتيجية(.  للدراسات  إفريقيا  )مركز  بحسب  رين  واملتضرِّ
كبيًرا  جهًدا  تطلَّبت   )19 )كوفيد-  كورونا  فيروس  مكافحة  يات  حتدِّ
يف  األول  الهاجَس  تزال  ال  اإلرهاب  مواجهة  لكنَّ  الساحل،  دول  يف 

هذه الدول. 

واغتصاب  الفتيات،  اختطاف  بشأن  التقاريُر  تصدم  املناخ  هذا  ويف 
العنصر  هي  املرأة  فإن  الساحل،  اَن  سكَّ بارد،  بدم  وقتلهنَّ  النساء، 

األضعُف يف حرب اجلماعات املتطرفة.

وإشراكها يف  للمرأة،  القيادي  التاريخي  الدور  إعادة  أن  الواضح  ومن 
مكافحة  سياسات  على  الطاولة  سيقلب  فعلّيًا،  اإلرهاب  على  احلرب 
فالسالح  الساحل،  وبلدان  السمراء  ة  القارَّ يف  ش  يعشِّ الذي  التطرف 
ة »بو«  وحَده ال يكفي، كما قال قادةُ دول الساحل يف البيان اخلتامي لقمَّ
الفرنسية يف يناير 2020م، التي منحت رؤيًة جديدة ملكافحة اإلرهاب. 
سانغاري  الكولونيل  فإن  لهذا  مالمحها؛  أبرز  من  املرأة  متكني  وإن 
تهن  وزميالتها يف القوة املشتركة لدول الساحل اخلمس يشعرَن أن مهمَّ
تتجاوز وظيفتهنَّ العسكرية امليدانية، إلى إثبات حضور جديد للمرأة 

خالًفا للصورة النمطية السائدة عنها. 
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 باحث متخصص في مجال اإلدارة واإلعالم، لبنان.

اإلعالم اللبناني

األساليب  تنوًُّعا يف  اإلرهابية،  للجرائم  تناوله  يف  اللبناني  اإلعالُم  أظهر 
واإللكترونية  التقليدية  وسائله  معظم  أن  غيَر  واملصطلحات،  واملضامني 
األساسية  تها  مهمَّ ممارسة  دون  يجري،  ملا  الناقل  الوسيط  بــدور  اكتفت 
يف التبصير واإلرشاد، وصناعة الرأي العام، وحتصني الشباب من الفكر 
َحفي يف  بق الصَّ رسة لتحقيق السَّ املتطرف. فضاًل عن حالة التنافس الشَّ
أو  املطلوبة،  املهنية  واألصــول  بالقواعد  التقيُّد  دون  األحــداث،  إبراز هذه 
ه ذلك من مخاطَر على اجلمهور واملصالح الوطنية  إدراك ملا ميكُن أن يجرَّ

للبالد؛ مما أوقَعها يف كثير من احملظورات.
ونعرض فيما يأتي واقَع السياسة اإلعالمية اللبنانية، يف معاجلتها جلرائم 
اإلرهاب، وأهمِّ الثُّغرات التي تعتري هذه املعاجلات، والدور املـَنوط باإلعالم 

ا يف احلرب على اإلرهاب. يف املرحلة املقبلة؛ بوصفه شريًكا مهّمً

 مازن مجّوز 

ف واإلرهاب ُثغرات في مواجهة التطرُّ

ت
ال
حلي

ت
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دة غياب سياسة موحَّ
اللبنانية ُتمع على استنكار األعمال  ابتداًء أن وسائل اإلعالم  نؤكِّد 
ي  التصدِّ يف  األمنية  واألجهزةَ  اجليَش  بحزم  وتدعم  اإلرهابية، 
للجماعات املتطرفة واإلرهابية؛ إال أنها لم تَلتَِق حتى اآلن على سياسة 
واحدة متكاملة يف التعامل مع هذه املشكلة، وبقيت سياساتُها تفتقر إلى 
اخلطط والبرامج املطلوبة يف التعامل مع قضايا التطرف واإلرهاب.  

د أسباُب غياب سياسة تواُفقية يف اإلعالم اللبناني، يف تعامله  وتتعدَّ
مع مشكلة التطرف العنيف واإلرهاب، منها طبيعُة الوسيلة اإلعالمية، 
السياسي،  وانتماؤها  ة،  خاصَّ أهليًة  أو  حكومية،  رسميًة  كانت  سواءٌ 
ومسموعة  مرئية  بني  ما  اإلعالم  وسائل  وتنوُّع  الطائفية،  وتبعيتها 
ومكتوبة وإلكترونية، مما يجعل لكلٍّ منها أسلوبها اخلاصُّ يف تناولها 
اإلرهاب  لقضايا  الوسائل  هذه  تناول  بقي  لذا  اإلرهابية.  للقضايا 
تناواًل جزئّيًا، وأحياًنا يأخذ بعُضها منحى التوظيف السياسي؛ فتميل 
الوسيلُة إلى تهويل احلدث أو تهوينه، مما يؤثِّر يف الثقة فيها، ويحدُّ 
من قدرتها على التأثير؛ بسبب ُطغيان اجلانب الدعائي على اجلانب 
اإلعالمي املوضوعي. ولعلَّ املشكلة الكبرى يف هذه القضية، أن هذه 
السياسَة بعيدة عن أيِّ تقومي فصليٍّ أو سنويٍّ ملستوى أدائها، ومدى 

جناحها يف معاجلة التطرف واإلرهاب.

ة معالجات سطحيَّ
ينحِصر تناوُل أغلب وسائل اإلعالم اللبنانية للحوادث 

واألمني،  السياسي  اإلطارين  يف  اإلرهابية 
اخلوض  دون  األزمة،  مظاهر  على  ويقتصر 
وُطرق  الظاهرة،  أسباب  يف  وموضوعية  بُعمق 
مواجهتها، ومعاجلة آثارها السلبية يف املجتمع. 
ومع أن املؤسساِت التربويَة األكادميية وامِلَهنية، 

يف  صة  املتخصِّ املجتمع  ومؤسساِت 

التطرف  مواجهة  يف  اإلعالم  أداء  بتعزيز  تُعنى  االجتماعية؛  التنشئة 
الُعمق  إلى  وتفتقر  سطحيًَّة،  األحداث  معاجلُة  تزال  ال  واإلرهاب، 

والتفسير والشرح والتحليل.
َي بعُض وسائل اإلعالم وظيفَة احملرِّض على  ا أن تُؤدِّ ومن احملزن حّقً
اإلرهاب، وخدمة أهدافه، بوعي أو بغير وعي؛ مبسارعتها إلى حتقيق 
ة، واعتمادها  ي املوضوعية والدقَّ بق اإلعالمي، دون البحث أو حترِّ السَّ
ني  يف إبرازها لكثير من اجلرائم اإلرهابية على ما يتناقله غيُر املختصِّ
يف وسائل التواُصل االجتماعي؛ مما أوقعها يف محظورات كثيرة، ومن 
انية ألعمالها  ثَمَّ أصبحت اجلماعاُت اإلرهابية حتصل على دعاية مجَّ

اإلجرامية.

َمن المسؤول؟
ع للجرائم اإلرهابية يف وسائل اإلعالم اللبنانية،  أحدَث التناوُل املتسرِّ
كثيرة،  استفهام  عالماِت  طيَّاتها  يف  حتمل  أمنية،  إعالمية  مشكلًة 
يها  ق من املعلومات بِشقَّ منها على سبيل املثال: َمن املسؤوُل عن التحقُّ
ل التَِّبعات اخلِطرة املترتِّبة على بثِّ أخبار  األخالقي وامِلَهني؟ وَمن يتحمَّ
نات املجتمع اللبناني؟ وماذا عن  التنظيمات اإلرهابية ونقلها بني مكوِّ
َحفي،  بق الصَّ األخطاء التي يقُع فيها املراسلون يف أثناء سعيهم إلى السَّ
الذي يُظهر يف الغالب إعالًما يفتقر إلى القواعد واألصول املهنية يف 

اسة، مثل قضايا التطرف واإلرهاب؟ دة وحسَّ التعامل مع قضايا ُمعقَّ
اإلعالمية  الوسيلة  عاتق  على   ، شكٍّ بال  املسؤوليات،  هذه  كلُّ  تقع 
والعاملني فيها؛ فالوسائُل اإلعالمية التي تريد أن حتافَظ على الثقة 
ى معلوماِتها من مصادرها  بها، واحترام اجلمهور لها، ال بدَّ أن تتحرَّ
األصلية، وتعرف الوسيلَة املـُثلى لنقل وقائع العمل اإلرهابي، وأثره يف 
األمن الوطني، وأهميَّته يف تكوين االستجابات الِوجدانية واملعرفية 
ثم  واإلرهاب،  التطرف  جرائم  تاه  اللبناني  للجمهور  والسلوكية 

تتخذ أخيًرا القرار املناسب بالنشر أو الرفض. 
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ولعلَّ هذا ما يُسوِّغ مطالبَة مدير التوجيه يف اجليش اللبناني العميد 
ن  علي قانصو، وسائَل اإلعالم ببذل املزيد من اجلهد لتوفير بيئٍة حتصِّ
اخلطر،  هذا  مواجهة  من  نه  ومتكِّ ترهيبه،  محاوالت  من  العام  الرأَي 
وعدم التورُّط يف ترويٍج غير مقصود للمنتجات اإلعالمية التي تريد 
للجمهور، مثل: نشر الصور واملقاطع  التنظيماُت اإلرهابية تصديَرها 
وانتزاع  رؤوسهم،  وقطع  الضحايا،  قتل  لعمليات  املروِّعة  رة  املصوَّ
أوسع  على  املقاطع  هذه  نشر  إلى  تسعى  اجلماعاُت  فهذه  أطرافهم. 
وسيلٌة  لديهم  فهي  املواطنني،  بني  اخلوف  ونشر  الرُّعب،  لبثِّ  نطاق؛ 

لكسب املعركة. 
صني للمطالبة بحرمان اإلرهابي الوصوَل  وهذا ما دفع بعَض املتخصِّ
ألن  اإلعالمي؛  التناول  هذا  مبثل  اإلعالمية،  الوسائل  منافذ  إلى 
َل يف بثِّ هذه املقاطع املرعبة مكافأةٌ لإلرهابيني على أعمالهم  التعجُّ
اإلجرامية؛ فهي تُتيح لهم الوصوَل إلى اجلمهور، واحلديَث عن الدوافع 
واألسباب الرتكاب هذه األفعال، ورمبا تستهوي بعَض ِضعاف النفوس 
ومحدودي الثقافة هذه األسباُب فيميلون إليهم، ويتعاطفون معهم. وقد 
وأُلقَي  اإلرهابي،  العمل  يف  انخرطوا  الذين  األشخاص  من  كثيٌر  ذكر 
التلفزة  ات  محطَّ بعُض  تعرضه  كانت  تأثَّروا مبا  أنهم  عليهم،  القبض 

واملواقع اإللكترونية يف أثناء إبرازها هذه احلوادث.

نحو مشروع متكامل 
تغيَّرت طريقُة استهداف املجنَّدين وزرع ثقافة التطرف فيهم؛ فازداد 
األخرى،  ْقمية  الرَّ والقنوات  االجتماعي،  التواُصل  بوسائل  االهتماُم 
ًرا يف أساليبها وطرق تنفيذها.  وتشهد العملياُت اإلرهابية أيًضا تطوُّ
ر،  وإذا كانت اليقظُة األمنية مطلوبًة يف مواجهة هذا اإلرهاب املتطوِّ
يف  األمنية  اجلهات  إسهام  عن  أهميًة  يقلُّ  ال  إسهاًما  لإلعالم  فإن 
نات الشعب اللبناني، ومواجهة خطاب الكراهية والعنف،  صيانة مكوِّ
يَن للتغرير  وكشف َزيف خطاب التنظيمات اإلرهابية، واستغاللها الدِّ
ق دماٍء جديدة يف  باملواطنني، وال سيَّما فئة الشباب؛ لضمان عدم تدفُّ
تصفيته  إلى  أخيًرا  للوصول  محاصرته،  وتسهيل  اإلرهاب،  شرايني 
فيها  تشترك  وخطٍط  برامَج  إلى  احلاجة  تشتدُّ  لذا  عليه.  والقضاء 
كلُّ الِوزارات املعنيَّة، واملنظمات الرسمية وغير الرسمية، يف مواجهة 

هذا اخلطر. 
ويف هذا اإلطار، يُبدي العميد البروفيسور فضل ضاهر، األمنُي العام 
اندماج  لعدم  أسَفه  العرب،  الداخلية  وزراء  ملجلس  األسبق  املساعد 
ة، مثل األمن والقضاء،  اإلعالم اللبناني حتى اآلن يف الِقطاعات املهمَّ
من  واقتصادّيًا  وأمنّيًا  فكرّيًا  اخلطر  هذا  يواجه  ُمتكامل  مشروع  يف 
جهة، ويدَحُض االفتراءات التي تربط اإلرهاَب بالعرب واملسلمني من 
اإلرهاب،  بنار  اكتوت  واإلسالمية  العربية  الدول  فأغلُب  أخرى.  جهة 
ودفعت أثماًنا باهظة يف محاربته، ومع ذلك فإن أصابع االتِّهام غالًبا ما 

ه إليهم عقَب كلِّ حادث إرهابي. تُوجَّ

ت
ال
حلي

ت

40 | العدد العاشر | فبراير 2022 | 



أنواعه  بجميع  اإلعالم  ية  حرِّ بني  التوفيُق  ينبغي  أشمل،  وبصورة 
باألمن  املساس  وعدم  للجمهور،  اإلرهاب  أحداث  نقل  يف  وُصنوفه، 
ية املطلقة قد تُعرِّض املصالح الوطنية للخطر، وبعُض  القومي؛ فإن احلرِّ
وسائل اإلعالم غير املنضبطة قد تدفع نحو فتنٍة يف الداخل اللبناني. 
التي  لإلعالم،  واالجتماعية  الوطنية  املسؤولية  أهميُة  تأتي  هنا  ومن 
ة واملوضوعية، واحلفاَظ على َوحدة املجتمع اللبناني َي الدقَّ  تعني توخِّ

وأمنه وسالمته.

اإلعالم السعودي نموذًجا 
 يؤكِّد رئيُس حترير صحيفة »اللواء« اللبنانية صالح سالم، أن جناح 
السياسة اإلعالمية أو إخفاقها يف مواجهة اإلرهاب، مسألٌة نسبية، ال 
تعتمد على أُسس ومعاييَر ثابتة وحاسمة؛ فكلُّ طرف يراها َوفَق نظرته 
قت يف محيطه أو  ة، ويُقوِّمها على أساس اإلجنازات التي حتقَّ اخلاصَّ

يف بلده.
َة ثُغراٍت كثيرًة تعتري السياسة اإلعالمية  وِطبًقا لنظرة سالم؛ فإن ثمَّ
اللبنانية يف مواجهة التطرف واإلرهاب، سواءٌ أكانت يف نشرات األخبار، 
أم يف البرامج املباشرة، أم يف البثِّ احلي. ومع ذلك لم يستطع اإلعالُم 
اللبناني االستفادةَ من التجاِرب الناجحة يف بعض الدول العربية، مثل 
تِربة اململكة العربية السعودية التي باتت منوذًجا يُحتَذى يف مواجهة 
التطرف واإلرهاب؛ فهي تعتمد يف املقام األول على التحصني الفكري، 
والتثقيف والتوعية واإلرشاد، التي تشترك فيها املؤسساُت اإلعالمية 

والتعليمية والدينية.   

ح سالم أن برامج التوعية واحلوار التي وضَعتها اململكُة العربية  ويوضِّ
وأعادت  املتطرف،  الفكر  من  الشباب  السعودية، جنحت يف حتصني 
ة  كثيًرا منهم إلى صوابه، مما يؤكِّد أن السياساِت التي اتُّبَعت يف املدَّ
األخيرة، والتي تعتمد على احلوار، ومخاطبة العقل، ومحاولة اإلقناع، 

َقت أهدافها املنشودة.  قد حقَّ

حتوُّل  بضرورة  ضاهر  فضل  العميد  يطالب  لبيات،  للسَّ وتفادًيا 
إلى  األحيان،  معظم  يف  ومرَتلة  انفعالية  أفعال  ردود  من  اإلعالم 
ل  لتحمُّ اًل  مؤهَّ يكون  لكي  ومحترف؛  ومنتظم  مُمنَهج  تبصيري،  إعالم 
العابر للحدود،  ي لهذا اإلجرام  ية يف التصدِّ مسؤولياته، وينتظم بجدِّ
مع االلتزام مبيثاق شرٍف يضمن تنَُّب نشر كلِّ ما يثير الفتنَة الطائفية 

نات املجتمع اللبناني. بني مكوِّ

كلمة الختام 
ميتلك  ألنه  واإلرهاب؛  التطرف  مواجهة  على  قادٌر  اللبناني  اإلعالُم 
الكوادَر البشرية، واإلمكاناِت التقنية، والوسائَل اإلعالمية؛ املسموعة 
له إلنتاج أفضل الصناعات اإلعالمية يف  التي تؤهِّ واملقروءة واملرئية؛ 
ة، والظروف املناسبة،  الشرق األوسط. وإذا ما توافرت له اإلرادةُ اجلادَّ
ساتها يف مواجهة هذه اآلفة  واستطاع التنسيَق مع أجهزة الدولة ومؤسَّ
اخلِطرة؛ لرأينا حتوُّاًل نوعّيًا ملصلحته يف هذه املعركة يف سنوات قليلة، 
وسيصير بال ريب منوذًجا يُحتذى يف مواجهة التطرف واإلرهاب، مثلما 

هو حاصٌل يف إعالم كثير من الدول اخلليجية والعربية. 
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األمن  إلى  بشَغف  يطمح  الذي  الوحيد  الكائن  هو  اإلنساُن 
لطة،  والسالم، والسعادة والرفاهية، ويسعى بقوة إلى الثروة والسُّ
وأهمُّ من ذلك، حرصه على احلياة التي ترتبط بكلِّ هذه املعاني. 
إلى  تدفعه  ُعدوانيًة  طاقاٍت  اإلنسان  هذا  داخل  يف  أن  بيَد 
استخدام القوة يف إيذاء اآلخرين، كشأن الكائنات األخرى. ولعلَّ 
ظهرت  وقد  البشر،  بني  راع  والصِّ النزاع  إلى  يُفضي  هذا مما 
جتلِّياُت هذه الطاقة يف أكبر واقعة للَعداء والعنف يف احلربني 
ت إلى ما نراه اليوم من صور القتل واإلرهاب. العامليَّتني، وامتدَّ

 ياسين أعطية

 باحث في األدب والفلسفة، المغرب.
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فهم الفكر 
الـمـتطـرف 
خطوة أولى في 

طريق العالج



ف رًؤى لمواجهة التطرُّ
هذا  يف  البحَث  تقتضي  ضرورًة  هناك  إن 
يعي  اإلنساُن  كان  إذا  ما  ملعرفة  املوضوع؛ 
والرفاهية  السعادة  إلى  السعي  التناقَض بني 
الصراع  نحو  السعي  هذا  ومآل  جهة،  من 
به  تدفُع  وكيف  أخرى،  جهة  من  والعنف 
على  الشرعية  إضفاء  إلى  املختلفة  املؤثِّراُت 

أنواع العنف واإلرهاب؟ 
تدفع  التي  األسباب  دراسُة  املهمِّ  وأصبح من 
وصفات  متطرفة،  جلماعات  االنتماء  إلى 
األفراد املنتمني إليها، وُطرق هذه اجلماعات 
يف جذب عناصرها وجتنيدها؛ بهدف إنشاء 
من  حتدُّ  حلواًل  تضع  أمنية،  بيانات  قاعدة 
ى ألثر العقائد  ي ظاهرة اإلرهاب، وتتصدَّ تفشِّ
املتطرفني  تأهيَل  وتعيد  دة،  املتشدِّ الفكرية 

ر. السابقني، وتَثنيِهم عن فكرهم املدمِّ
يف  األمني  اجلانب  أهمية  من  الرغم  وعلى   
مكافحة التطرف واإلرهاب، ال ميكن اختزاُل 
ليست  فهي  فقط،  اجلانب  هذا  يف  القضية 
وطرُق  أسبابها،  حيُث  من  البُعد  أُحاديَة 
ال  لها  الدولة  أجهزة  َي  تصدِّ وإن  عالجها، 
ينبغي أن يقتصَر على اجلانب األمني وحَده؛ 
وإن  العنف.  من  مزيد  إلى  يُفضي  قد  ألنه 
وتفسيرها  والتطرف  العنف  ظاهرة  دراسة 
ُرًؤى فلسفيٍة واجتماعية تختلف  تنطوي على 
يف  تُؤخَذ  أن  ويجب  األمنية،  الرؤى  عن 
املتطرف،  عقل  يف  تغوُص  ألنها  احُلسبان؛ 
سلوكه؛  يف  واملؤثِّرات  الدوافع  بتحليل  وتهتمُّ 
ارتكاب  إلى  الدافعة  البواعث  إلى  للوصول 
جرائمه، وتلك هي اخلطوةُ األولى يف مواجهة 

املشكلة، واقتالع جذور اإلرهاب. 

ِفكر الجماعات المتطرفة
املتطرفة  التنظيمات  أو  اجلماعات  فكُر  أما 
املؤثِّرين  األشخاص  من  ينطلق  فإنه  عموًما، 
انخراطهم  ومدى  تفكيرهم،  وأمناط  فيها، 
العوامل  يف اجلماعة. وتتداخل مجموعٌة من 
عناصر  ارتباط  ودرجة  القائد،  كقوة  املؤثِّرة، 
إلى  اجلماعة  مبادئ  لتحويل  به؛  التنظيم 
عقيدٍة فكرية يعتمدها التنظيم، ومن ثَمَّ ميكن 

اعتناُقها، وتطبيق مبادئها يف الواقع.  وتستغلُّ 
تلك اجلماعاُت الظروف االجتماعية الصعبة 
استقطاب  يف  الناس  من  كثيٌر  يعيشها  التي 
عناصرها؛ إذ إن الشخص الذي يكون ناقًما 
فريسًة  يصبح  عليه،  وحاقًدا  مجتمعه  على 
غسل  عمليات  وبعد  اجلماعات،  لتلك  سهلة 
املخِّ يف معسكرات التدريب التابعة للتنظيمات، 
وتُشعره  باالغتراب،  الشعور  لديه  ي  تنمِّ التي 
أجل  من  بالقتال  وتوهمه  االنتماء،  بعظمة 
شديَد  اجلديد  اإلرهابي  يصبح  النعيم، 

احلماسة لتنفيذ كلِّ ما يُؤَمر به.

ف من أنواع التطرُّ
التطرُّف؛  من  نوَعني  بذكر  االكتفاءُ  ميكن 
الفرد  لدى  ينشأ  فكري،  عقيدي  أولهما: 
اإلنترنت،  وشبكات  اإلعالم،  وسائل  بسبب 
عاطفي  واآلخر:  اجلماعة.  فكر  تبثُّ  التي 
غضبه  عن  املتطرِّف  فيه  يعبِّر  ِوجداني، 
وإرادته التغييَر بسلوك طريق العنف. كأولئك 
حتى  اخلالفة  عودة  وجوَب  يَرون  الذين 
هذه  حتقيق  سبيل  ويف  بأسره،  العالم  تسوَد 
مشروًعا  يصبح  العنف  استخدام  فإن  الغاية 
 لديهم، وغالًبا ما يجني يف طريقه على كثير

من األبرياء.
اجلماعة  لفكر  املنتمي  غير  »اآلَخر«  ويصبح 
ضحيًة مشروعًة لهذا العنف، الذي قد يسبِّبه 
حبُّ السيطرة والتملك، أي سيطرة املتطرف 
اجلماعة  فكر  لصالح  وفكره،  )اآلخر(  على 
بحَسب  الدولُة  كانت  وإذا  د.  املتشدِّ اخلاصِّ 
فإن  املشروع،  العنَف  متتلك  فيبر«  »ماكس 
العنف  سيَّما  وال  عليها،  ِحكًرا  يُعد  لم  ذلك 
الرمزي الذي أصبح منتشًرا يف كلِّ مكان، بعد 
لت بنشره التقنيُة عبر الهواتف الذكية  أن تكفَّ

واحلواسيب وغيرها. 
يني »املقروء،  وهناك ينتشر اخلطاُب شبه الدِّ
بالكراهية  املمزوج  واملرئي«،  واملسموع، 
ومجموعة  والعنف،  والعصبية  والعنصرية 
من الظواهر التي قد تؤدِّي إلى نوع من أنواع 
بالُهويَّة  واملرتبطة  بعناية،  املختارة  اإلرهاب 
تكشف  رقابة  أيِّ  عن  بعيًدا  أحياًنا،  الوطنية 

أصبحت  التي  املنتشرة،  »الفيروسات«  هذه 
حتمُل العنف بأنواعه.

ين المتطرف واستغالل الدِّ
ين  بالدِّ وَعالقته  اإلرهابي  املتطرف  شخصية 
عقاًل،  وأنضج  فهًما،  أكثر  نفَسه  يرى  جتعله 
دينّيًا  مشروًعا  ميثل  إنه  بل  وعًيا؛  وأكثر 
استهوتهم  قد  اآلخرين  أن  ويرى  متكاماًل، 
اجلحيم،  إلى  طريقهم  يف  وهم  الشياطني، 
محاربة  يف  بحياته  َي  يضحِّ أن  ميكن  ولذلك 
هؤالء الكَفرة يف زعمه! موقًنا أنه ذاهٌب إلى 
إرضاء سبيل  يف  يعمل  ألنه  النعيم؛   جنَّات 

ربِّ العاملني. 

وعي  أزمَة  يعيش  اإلرهابي  هذا  إن  شكَّ  ال 
وفكر، جتعله إنساًنا غيَر سوي، يعيش يف عالٍم 
خاص، بعيًدا عن واقعه، منغلًقا على نفسه، ال 
يؤمن بالِقيَم القائمة على احلرية، والتعايش، 

واملساواة، واحلقوق. 

إن الدعوة إلى العنف اليوم تصُل إلى أقصى 
درجاتها مع هذا اإلرهاب املمتد، وعند البحث 
يف املؤثِّرات واألسباب الدافعة إلى هذا العنف، 
ها: استغالُل  جندها كثيرًة ومتنوعة، ومن أهمِّ
التنظيماُت  فهذه  العنف،  لتسويغ  أداًة  ين  الدِّ
ممارساتها  َي  لتغطِّ دوًما،  ين  الدِّ شعاَر  ترفُع 
الوحشية  مجازرها  ولتسوِّغ  اإلجرامية، 
املستهِدفة للمسلمني وغير املسلمني. فالفرُد 
 ، احلقِّ على  أنه  يعتقد  التنظيمات  تلك  يف 
وأن  اليقني،  متتلك  من  وحَدها  جماعته  وأن 
ومنافقون  فاسقون  وهم  اآلخرين يف ضالل، 
ومفسدون، ومعاقبتهم أمٌر مشروع، واستخدام 
العنف من أجل ردعهم أمٌر مفروض. ولترويج 
هذا الفكر املسموم، يستدلُّون بنصوص دينية، 

رونها مبا يخدم أهواءهم الشخصية. يفسِّ

ال  التي  املنغلقة،  النظرةَ  هذه  أن  شكَّ  وال 
فكري  انحراٌف  هي  الذات،  حدوَد  تتجاوز 
ين اإلسالمي يف عقيدته  الدِّ وتطرُّف يخالُف 
وتعاليمه  محة،  السَّ وشريعته  الصحيحة، 
تشويًها  وتَُعدُّ  العالية،  وأخالقه  السامية، 

لصورة اإلسالم واملسلمني. 

43



يف  البحث  أُُسَس  تعلَّم  اإلنساَن  هذا  أن  ولو 
ين  الدِّ مقاصد  وعَرف  الصحيحة،  املراجع 
احلنيف؛ ملا وقع فريسًة لتلك األفكار الضالَّة 
البناء  إلى  الهدم والتدمير، ال  إلى  التي تقوُد 
سلوكّيًا  مجااًل  عنده  يُن  الدِّ ولكان  والتعمير، 

وروحّيًا لتحبيبه إلى جميع البَشر. 

األسباب ومبدأ التعزيز 
للتطرف أسباب شتَّى؛ فهناك أسباٌب سياسية 
وفكرية واقتصادية واجتماعية، تؤثِّر يف تفكير 
الفرد وتقوُده نحو التطرف، ومن هذه األسباب 
ومحاولة  االعتبار،  ردُّ  بالسياسة:  املرتبطة 
وعودة  احملتل،  العدوِّ  ومحاربة  االنتقام، 

السياسية.  لطة  بالسُّ الثقة  وعدم  اخلالفة، 
واالجتماعية:  االقتصادية  األسباب  ومن 
واجلهل،  البطالة،  الت  معدَّ وارتفاع  الفقر، 
احلوار  وغياب  واملعاناة،  ر،  والتذمُّ ية،  واألمِّ
يف  بارز  أثٌر  لها  أسباٌب  هذه  كلُّ  الواعي. 
ظهور العنف وازدياده، حتى يصَل يف مرحلته 

األخيرة إلى اإلرهاب.

فات  تصرُّ هي  واإلرهاب  القتل  حوادث  وإن 
ما  وهذا  التعزيز،  مبدأ  على  تقوم  مكتَسبة 
تضطلُع به ُمعظم القنوات التابعة للتنظيمات 
قاعدة  ضمن  العنَف  تروِّج  التي  اإلرهابية، 
خطاباتها الفكرية، وتسوِّغها بتأويالت دينية؛ 

من  الرغم  وعلى  الشرعية.  عليها  لتُضفَي 
أيِّ  قوية جتاه  مناعًة  ميلكون  قد  األفراَد  أن 
األدواُت  تترك  ال  العنف،  ملمارسة  حتريض 
مساحًة  العنيف  اخلطاُب  عليها  يقوم  التي 
للتفكير العقلي والنقدي، فعملياُت غسل املخِّ 
مع عناصرها،  تلك اجلماعات  تنتهُجها  التي 
جتعل الفرَد يصل إلى مرحلة يؤمن فيها بكلِّ 

ما يُقال له دون أدنى تفكير. 

ِمنَطقة  قتل  على  تعمل  اجلماعاِت  هذه  إن 
إليها،  ة  املنضمَّ العناصر  عقول  يف  التفكير 
ويجعله  احلنيف،  ين  الدِّ جوهَر  يخالف  وهذا 
ا مُييزه من جوانَب روحيَّة وإميانية،  بعيًدا عمَّ
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لم والعدل والتعايش مع اآلخرين،  تدعو إلى السِّ
وإبعاد النفس البشرية عن الشرِّ والظلم. وإذا 
ين يف املقام األول هي التربيَة  كانت غايُة الدِّ
فإن  البشرية،  النفس  وحفَظ  األخالقية، 
هي  اليوم،  نعيشها  التي  العنيفَة  املمارساِت 

ين، وبعيدةٌ عن مقاصده.  دخيلٌة على الدِّ
وإذا كانت هناك بعُض املمارسات التي يستند 
إليها املتطرفون يف تسويغ أعمالهم، كالغَزوات 
واحلروب التي استخدم فيها املسلمون القوة، 
فإنها تقوم على تأويالت وتفسيرات خاطئة؛ 
إذ إن تلك املمارسات تعبِّر عن مرحلة تاريخية 
الدفاع  ضرورة  اقتَضتها  وظروف  دة،  محدَّ
يُن نفسه من جبروت أعدائه. أما  ليحمَي الدِّ

ين،  ما نشاهُده اليوم، فما هو إال تسييٌس للدِّ
له ما ال يحتمل؛ بتأويٍل للنصوص خاطئ،  يُحمِّ
وبإسقاٍط خبيث ماكر؛ واستغالٍل جلهل الناس 

ين احلنيف وحقائقه. بأصول الدِّ
السنوات  يف  اإلسالمي  ين  الدِّ تعرَّض  وقد 
التهامات  اجلانب حتديًدا،  هذا  األخيرة، يف 
يف  القومية  أُُسسه  هدم  إلى  تهِدُف  باطلة؛ 
إصالح النفس وتهذيبها، والدعوة إلى التآخي 
أمور  األخالق، وهذه  مكارم  ونشر  اإلنساني، 
ُسنَّة  ويف  الكرمي،  القرآن  يف  ذكُرها  يكثُر 
ين ينبغي  الرسول صلى اهلل عليه وسلم. فالدِّ
النفس  ولتطهير  للخير،  مرجًعا  يكوَن  أن 

البشرية من الشرِّ والعنف املدفون.

ختاًما 
ما ينبغي تأكيُده أن اجلانب األمني، وإن كان 
واإلرهاب،  التطرُّف  ة يف مواجهة  وسيلًة مهمَّ
ي  التصدِّ الوحيدة يف  الطريَق  يكوَن  أال  يجب 
يف  نأخَذ  أن  ينبغي  إذ  ة؛  الشاقَّ ة  املهمَّ لهذه 
النفسية  اجلوانب  فهم  محاولة  احُلسبان 
اإلرهاب  مواجهة  يف  أولى  خطوًة  والفكرية؛ 
مؤسساُت  تضَطِلُع  ثم  جذوره،  من  واجتثاثه 
األفكار  تصحيح  يف  مبسؤوليتها  الدولة 
الدينية  املؤسسات  سيَّما  وال  املتطرفة، 
والتعليمية والثقافية، وإعادة تأهيل املتطرفني 

السابقني، ودمجهم يف املجتمع من جديد. 
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 باحث في قضايا األمن واإلرهاب، القاهرة.

خطر التنظيمات اإلرهابية 

ازداد نشاُط احلركات اإلرهابية يف ِمنَطقة شرقي إفريقيا ازدياًدا 
ات  املمرَّ أهمِّ  أحِد  األحمر،  البحر  ألمن  تهديًدا  وبات  ملحوًظا، 
بحركة  وارتباطه  والغرب،  الشرق  بني  ملوقعه  العالم؛  يف  املائية 

امِلالحة، واملصالح التجارية واالقتصادية للدول الكبرى. 
ويف 27 من مارس 2021م، بثَّت حركُة الشباب الصومالية مقطًعا 
أعضاَء  فيه  يُطالب  عمر،  أحمد  ُعبيدة  أبــي  لزعيمها  ًرا  مــصــوَّ
احلركة بوضع القواعد العسكرية األمريكية والفرنسية يف جيبوتي 
رأس  على  التنظيُم  هذا  ويأتي  وعمليَّاتها.  احلركة  أولويات  يف 
املنطقة،  يف  فــروٌع  وله  إفريقيا،  شرقي  يف  اإلرهابية  التنظيمات 
الصومال  يف  داعــش  تنظيُم  وكذلك  وكينيا.  الصومال  سيَّما  وال 
حركٌة  وهي  األوغندية،  الــربِّ  جيش  وحركة  وتنزانيا،  والسودان 
من  وَدولية؛  إقليمية  َعالقاٌت  ولهذه احلركات  متطرفة.  مسيحية 
اجلزيرة  شبه  يف  القاعدة  بتنظيم  الشباب  حركة  َعــالقــُة  ذلــك 
اليمن،  يف  احلوثيني  وحركة  اإليــرانــي،  القدس  وفيلق  العربية، 

وَعالقة داعش الصومال بداعش اليمن.

 د. حمدي بشير 

 في شرقي إفريقيا
على أمن البحر األحمر

ايا
ض
ق
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أخطار اإلرهاب البحري 
إذا كانت النزاعاُت البحرية بني الدول، والقرَصنة، واجلرائم، والكوارث 
البحرية تهديًدا ألمن البحار، فإن اإلرهاب البحري هو اخلطر األكبر؛ 
بل يَُعدُّ عماًل من أعمال احلرب التي تتطلَّب قوةَ ردع شديدة. وُعرِّف 
البحرية  البيئة  يف  إرهابية  بأعمال  »القيام  بأنه:  البحري  اإلرهاب 
ات الثابتَة يف البحر، أو  ابها، أو امِلنصَّ أّيًا من ركَّ فَن، أو  تستهدف السُّ
امليناء، أو املرافق واملناطق الساحلية، واملدن الساحلية، واملنتَجعات«. 
ولي القرصنة بأنها: »محاولُة الصعود إلى  ف املكتُب البحري الدَّ وعرَّ
فن بقصد السرقة«. ويختلف اإلرهاُب البحري عن القرصنة، يف  السُّ
أن القرصنة جرميٌة منظمة لها دوافُع اقتصادية يف املقام األول، أما 

اإلرهاُب البحري فيحُدث عادًة بدوافَع سياسية.
وسائَل  اإلجرامية  تنفيذ عملياتها  اإلرهابية يف  وتستخدم اجلماعاُت 
شتَّى، مثل: العبوات الناسفة، وزرع األلغام، والهجوم بالقوارب الصغيرة؛ 
إلحلاق الضرر والسيطرة على منطقة بحرية، وتهديد حركة املالحة. 
بالتباُدل  اإلرهابية،  عملياتها  متويل  يف  البحري  املجال  من  وتستفيد 
اإلتاوات،  وفرض  األفراد،  وتهريب  واخِلْدمات،  لَع  للسِّ املشروع  غير 
طو املسلَّح، واخلطف  وابتزاز الشركات، وسرقة إمدادات النفط، والسَّ

مقابل ِفدية.

أهمية البحر لإلرهابيين 
يُستخدم  إذ  اإلرهابية؛  التنظيمات  ة يف سياسات  أهميٌة خاصَّ للبحر 
ا مائّيًا حلركة املقاتلني التابعني للجماعات املتطرفة، ووسيلًة لنقل  ممّرً
ًة إلطالق الهَجمات  اتهم وأسلحتهم من ِمنطقة إلى أُخرى، وِمنصَّ ُمَعدَّ
ية، وقناةَ اتصال لدعم العمليات القتالية على األرض.  على أهداف برِّ
وغالًبا ما تلجأ التنظيماُت اإلرهابية إلى البحر التخاذه وسيلًة للمناورة، 
واالنسحاب )التكتيكي( يف أثناء املواجهات مع األجهزة األمنية. وتشير 
نت يف مارس 2017م من نقل 700  تقاريُر َدولية أن حركة الشباب متكَّ

عنصر إرهابي عبر البحر إلى ِمنطقة بونتالند.
ة للتنظيمات املتطرفة؛  ويعدُّ البحر األحمر أحَد مصادر الدخل املهمَّ
مخططاتها  وتنفيَذ  اإلرهابية،  عملياتها  متويَل  بواسطته  تستطيع 
اإلجرامية. فعلى سبيل املثال: تستغلُّ حركة الشباب وتنظيم داعش يف 
رات واألسلحة والبشر،  الثُّغرات األمنية لتهريب املخدِّ شرقي إفريقيا 

ر واحلبوب واملنسوجات.  ات البحرية يف تهريب السكَّ وتستغلُّ املمرَّ
الشباب  حلركة  ا  مهّمً دخل  مصدَر  الفحم  تهريب  ويَُعدُّ 

ماليني   7 بنحو  ر  يُقدَّ ما  منه  جتني  فهي  وغيرها، 
دوالر سنوّيًا.

وتقوم حركُة جيش الربِّ للمقاومة يف أوغندا بعمليات تهريب العاج من 
الكونغو الدميقراطية، واألملاس من إفريقيا الوسطى، عبر ممرِّ )جيب( 
وجمهورية  السودان  وعبر جنوب  السودان،  على حدود  قنجي«  »كفيا 
اخلارجية.  األسواق  إلى  »بورتسودان«  ميناء  ثم  الوسطى،  إفريقيا 
وتقوم القواُت الدميقراطية املتحالفة يف الكونغو الدميقراطية، املبايعة 
لتنظيم داعش اإلرهابي، بتهريب العاج عبر أوغندا إلى موانئ مومباسا 

يف كينيا، أو دار السالم يف تنزانيا.
بيَد أن البحاَر املفتوحة ليست مصدَر الدخل الوحيد لهذه التنظيمات؛ 
حركُة  تزال  وال  كبيًرا.  دخاًل  لها  تُتيح  املوانئ  على  سيطرتها  إن  إذ 
الشباب مع أنها ُطردت من مقديشو، متارس بعَض النشاط يف ميناء 
الضرائب  وفرض  االبتزاز  عمليات  بواسطة  األمواَل  وجتمع  املدينة، 
غير املشروعة. وتشير معلوماٌت إلى أن حركة الشباب تتقاضى نحو 
دوالًرا عن  و160  قدًما،   20 بحجم  كلِّ حاوية  دوالر ضريبًة عن  مئة 
احلاويات التي يصل حجُمها إلى 40 قدًما. وكذلك تنظيم داعش مع 
األموال  يزال يحُصل على  الصومالي، ال  »قندلة«  ميناء  ُطرد من  أنه 

واألسلحة واملقاتلني من داعش يف اليمن.

ة  تهديدات مستمرَّ
ُعنيت التنظيماُت اإلرهابية على مدار عقود بتنفيذ عملياتها اإلجرامية 
ة،  قُدرات خاصَّ يتطلَّب  البحار  مياه  العمليات يف  تنفيذ  ؛ ألن  البرِّ يف 
إلى  تكِلفتها، وحاجتها  ارتفاع  لها حينئذ، فضاًل عن  لم تكن متوافرة 
كثير من التدريب. بيَد أن هذه التنظيماِت استطاعت تطويَر مهاراتها 
فن،  البحرية يف السنوات األخيرة، حتى أصبحت قادرًة على قيادة السُّ
البحري على  املياه، مما يضع اإلرهاَب  وتنفيذ مناورات قتالية داخل 

رأس التهديدات التي تواجه األمن امِلالحي. 
تورُّط  إلى  تُشير  ولية  الدَّ التقارير  تعقيًدا، أن بعَض  ومما يزيد األمر 
القرَصنة  عمليات  نيجيريا يف  البحرية يف  األكادميية  طلبة  من  عدٍد 

فن؛ ألنهم ال يجدون فرَص عمل يف وطنهم؛ طو املسلَّح على السُّ والسَّ
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تلك  يف  البحرية  اجلرائم  يف  للمشاركة  بسهولة  يُستقَطبون  لذلك 
املنطقة.

وتؤكِّد األدلَّة اهتماَم التنظيمات اإلرهابية بتعزيز قُدراتها البحرية يف 
التحتية  والبُنى  ولية،  الدَّ التجارية  فن  السُّ تبدو  إذ  األخيرة؛  السنوات 
والغاز،  النفط  ات  وِمنصَّ الضخمة،  املوانئ  مثل:  األخرى،  البحرية 
أهداًفا سهلة لعملياتها. ففي 12 أكتوبر عام 2000م، هاجم انتحاريان 
رات السفينَة »يو إس إس كول« يف ميناء عَدن  ل باملتفجِّ يف زورق ُمحمَّ
اًرا أمريكّيًا وإصابة 39 بجروح، وأحلق  اليمني، أسفر عن مقتل 17 بحَّ
واستغرق  دوالر،  مليون   250 قيمتُها  بلغت  بالسفينة  أضراًرا  الهجوُم 

إصالُحها 14 شهًرا. 

العمالقة  الفرنسية  النفط  ناقلُة  اصطدَمت  2002م  أكتوبر   6 ويف 
ى إلى تسرُّب  رات يف هجوم انتحاري، أدَّ ل باملتفجِّ »ليمبورغ« بزورق ُمحمَّ
نحو 90 ألف ِبرميل من النفط يف خليج عَدن، وُقتل أحد أفراد الفريق، 
وأُصيب 12 بجروح. وذكرت تقاريُر أمنية أن تنظيم القاعدة استخدم 
ة  اخلاصَّ واألموال  واإلرهابيني  رات  واملتفجِّ األسلحة  لنقل  سفًنا 

بالعمليات اإلرهابية من ِمنطقة إلى أخرى. 

تطوير القُدرات
إن زيادة قدرة هذه التنظيمات على تهريب جتارتها غير الشرعية عبر 
والنزاعات  األمنية  الهشاشة  استغالَل  استطاعت  أنها  يعني  البحر؛ 
يساعدها  مما  والسياسية،  االقتصادية  أهدافها  لتحقيق  البحرية؛ 
الهَجمات  وتنفيذ  املقاتلني،  جتنيد  سيَّما  وال  أنشطتها،  تنفيذ  على 
ية. لكنَّ السؤال املهمَّ هنا: هل تستطيع هذه  اإلرهابية على أهدافها البرِّ

التنظيماُت تنفيذ عمليات إرهابية يف مياه البحر األحمر؟
ر الذي يُطالب فيه زعيم حركة الشباب الصومالية،  يحمل التسجيل املصوَّ
بوضع القواعد العسكرية األمريكية والفرنسية يف جيبوتي يف أولويَّاتها، 
كثيًرا من الدالالت، فمع أن التهديد كان مقصوًرا على املصالح األمريكية 
والفرنسية، هو يُشير إلى زيادة خطر تلك التهديدات على أمن البحر 
األحمر عموًما، مع زيادة األنشطة االقتصادية والتجارية غير املشروعة 
ة التي تؤكِّد خطر هذه  رات املهمَّ للتنظيمات اإلرهابية فيه. ومن املؤشِّ
بحريٍة  موانَئ  على  السيطرة  على  احلركات  هذه  قدرةُ  التهديدات، 
نها  مطلَّة على احمليط الهندي، وتهديد مدخل البحر األحمر، الذي مُيكِّ
عن  فضاًل  املقاتلني،  وجتنيد  )اللوجستي(  الدعم  على  احلصول  من 
رات واألسلحة والبشر، والتعاون  متويل أنشطتها بواسطة جتارة املخدِّ
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ويُضاف  واليمن.  العربية  اجلزيرة  شبه  يف  اإلرهابية  التنظيمات  مع 
إلى ذلك إمكانيُة التعاون بني حركة الشباب الصومالية والقراصنة يف 
ضة للخطر، مثل:  شنِّ هَجمات على البحر، وال سيَّما يف املناطق املعرَّ
 ساحل الصومال، والبحر األحمر، وخليج عَدن، وشرقي إفريقيا؛ فقد
مدحت حركُة الشباب القراصنَة، وأحملت إلى إمكانية التعاون معهم؛ 

ألنهما يف حالة حرب مع )دول غير مسلمة( على حدِّ زعمهم. 
ومع أن حركة الشباب ُطردت من َمعاقلها يف املدن الساحلية، وُحرَمت 
وميناء  براوي،  ميناء  سيَّما  وال  اإلستراتيجية،  املوانئ  على  السيطرةَ 
لتوريد  ة  مهمَّ مراكَز  يوم  ذاَت  كانت  التي  ماركا،  وميناء  كيسمايو، 
بإمكانها  يزال  ال  البحر،  عن  ُعزلت  ثم  األجانب،  واملقاتلني  األسلحة 
ة بُحلفائها من القراصنة الذين يستطيعون  ربُط سالسل التوريد املهمَّ
ت احلركة لسنوات تستأجر القراصنَة  الوصوَل إلى البحر، وقد استمرَّ

لتهريب أعضاٍء من تنظيم القاعدة إلى الصومال. 
الالزمة  البحرية  القتالية  القُدرات  الشباب  حركُة  متلك  ال  ورمبا 
الذي  القاعدة  تنظيم  أن  إال  بحرية مبفردها؛  إرهابية  هَجمات  لشنِّ 
تنتمي إليه احلركُة قام بتدريب بعض عناصرها على الغوص القتالي، 
فن  ودرَّب القراصنُة شباَب احلركة على املهارات األساسية إلدارة السُّ
وقيادتها، وهي أموٌر تؤكِّد أن حركة الشباب تنَشط يف حتديث قُدراتها 

بحرية  هَجمات  لتنفيذ  جاهزًة  لتكون  باستمرار؛  البحرية  القتالية 
ات  مبفردها، أو بالتعاون مع تنظيم القاعدة الذي ميتلك املهارات واملِعدَّ

الالزمة لتنفيذ هذه العمليات.

ُخالصة القول
يف  اإلرهابية  التهديدات  زيادة  خطَر  العربية  الدول  من  كثيٌر  تواجه 
البحر األحمر، وال سيَّما الدول الواقعة على شواطئه، مثل: جمهورية 
حركة  تهديد  عن  وفضاًل  السعودية.  العربية  واململكة  العربية،  مصر 
امِلالحة البحرية يف البحر األحمر وقناة السويس، تبدو املوانُئ والقواعد 
فن التجارية والعسكرية أكثَر ُعرضًة للهَجمات اإلرهابية  العسكرية والسُّ
عند مدخل البحر األحمر؛ بسبب تراخي اإلجراءات األمنية يف موانئ 

شرقيِّ إفريقيا.

تعزيَز  اإلرهاب،  ملكافحة  العربية  السياساُت  ن  تتضمَّ أن  يجب  لذا 
التعاون األمني مع دول املنطقة؛ ملكافحة جميع أنشطة هذه التنظيمات 
عبر البحر، وعدم اقتصارها على عمليات القرَصنة فقط، مع ضرورة 
الت القائمة  ة عبر البحر األحمر، والصِّ تفكيك شبكات اإلرهاب املمتدَّ
املنظمة،  اجلرمية  وعصابات  والقراصنة،  اإلرهابية  التنظيمات  بني 

رات وتهريب البشر.  وشبكات جتارة املخدِّ
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 أحمد عسكر 

حتِرُص أملانيا منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية وانقضاء احِلْقبة النازيَّة، على عدم التسامح مطلًقا مع اجلرائم 
رات املدارس واجلامعات؛  العنصرية والِعرقية. ووصل األمُر إلى التعريف بهذه اجلرائم والتنفير منها يف مقرَّ
استخدام  على  ُقيوٍد  البلد! فضًل عن فرض  تاريخ  من  املؤملة  احِلقبَة  تلك  األجياُل اجلديدة  تنسى  ال  حتى 
عارات أو الرموز النازية، وإصدار تشريعات قواننَي قوية؛ ملنع اجلرائم العنصرية، وَصون املجتمع األملاني من  الشِّ

لم املجتمعي. آثار تلك اجلرائم اخلِطرة على السِّ

 باحث بمركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية، القاهرة.

 الخلية النازية
)NSU( اإلرهابية المتطرفة

بيته تسشيبه أويف بونهاردت أويف موندلوس
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عودة الحركات النازية
ومع ذلك كلِّه، شهدت أملانيا عودةَ احلركات النازية العنصرية واملعادية 
لألجانب، بعد إعادة توحيد أملانيا يف أوائل تسعينيَّات القرن املاضي، 
ومن أبرزها اخلليُة النازية اإلرهابية املتطرفة NSU )احلركة القومية 
 )The National Socialist Underground ية  السرِّ االشتراكية 
التي باتت لُغًزا كبيًرا يف الِعقد األول من األلفيَّة اجلديدة، حتى ُسقوطها 
لم  يف عام 2011م، وما صاحَب ذلك من تطوُّرات قد تكون تهديًدا للسِّ

االجتماعي يف البلد على املدى البعيد. 

إرهابية  ميينية  نازية  أملانية  جماعٌة  هي  املتطرفة  النازية  واخللية 
ا يف عام  جديدة، وهي من ُسللة النازيني الُقدامى، بدأت نشاطها سّرً
إال يف  الكشَف عنها  أملانيا  األمنية يف  لطاُت  السُّ ولم تستطع  1998م، 
نوفمبر 2011م. وهي تستهدُف األجانب واملهاجرين واملواطنني األملان 

من أصل أجنبي. 

سني رئيسني، هم: بيته تسشيبه،  وترتبط نشأةُ هذه اخللية بثلثة مؤسِّ
متخفِّني  سنواٍت  عاشوا  الذين  موندلوس،  وأويف  بونهاردت،  وأويف 
كبير  إلى عدٍد  إضافًة  األمنية،  األجهزة  على  للتحايل  مزيَّفة؛  بُهويَّات 
هذه  أن  2013م،  مارس  يف  التحقيقاُت  أظهرت  وقد  املؤيِّدين.  من 
م لها الدعَم واملساندة؛ إذ أشارت  اخلليَة لديها شبكٌة كبيرة نسبّيًا تقدِّ
ية إلى أن 129 عضًوا من التيَّار  بعُض وثائق ُسلطة األمن األملانية السرِّ
نِشَطت  التي  السنوات  مدار  على  احلركَة  ساعدوا  املتطرِّف  اليميني 

فيها؛ بتزويدها باملال والسلح والُهويَّات املزيَّفة. 

عاًما، يف   13 قرابة  ة  تامَّ ية  نشاطها يف سرِّ اخلليُة متارس  ت  واستمرَّ
السنوات،  تلك  َطواَل  لطات  السُّ من  التهرُّب  يف  أعضائها  جناح  ظلِّ 
فيها،  تورََّطت  التي  اإلرهابية  العمليات  عن  مسؤوليتها  إعلن  وعدم 
سني، هما: بونهاردت  والتي لم تُكتَشف إال بعد انتحار اثنني من املؤسِّ
أحد  على  مسلَّح  َسطٍو  عملية  عِقَب  2011م  نوفمبر   4 وموندلوس يف 
املصارف األملانية باءت باإلخفاق، وقيام املتَّهمة الثالثة الرئيسة تسشيبه 
لطات األمنية األملانية، بعد أن أشعلت النيراَن يف  بتسليم نفسها إلى السُّ
مسكنهم املشترك؛ إلتلف جميع األدلَّة التي تُدين أعضاء اخللية. وبثَّت 
اخللية مقطًعا مرئّيًا انتشر على نطاق واسع تعترُف فيه مبشاركتها يف 

هذه اجلرائم.

ف بدايات التطرُّ
القـرن  تسـعينيَّات  أوائـل  منـذ  التطـرُّف  إلـى  الثلثـُة  سـون  املؤسِّ اجتـه 
سـابًقا  الشـرقيَّة  أملانيـا  مـن  جـزءٌ  وهـي   - جينـا  ِمنَطقـة  يف  املاضـي، 
التورينجـي  التـراث  حمايـة  "منظمـة  إلـى  ـوا  انضمُّ مـا  وَسـرعان   -
ست يف عام 1994م  Thuringer Heimatschutz" املتطرفة التي أُسِّ
بواليـة تورينجيـا، وكانـوا علـى اتصـال مع مجموعات مـن النازيني اجلُدد 

سـوا اخلليـَة النازيـة اجلديـدة.  املتطرفـني قبـل أن يؤسِّ

من  كبير  عدٍد  ِقبَل  من  قوّيًا  دعًما  تأسيسها  بداية  يف  اخلليُة  ت  وتلقَّ
م، ومن شبكة النازيني اجلُدد "الدم والشرف  النازيني اجلُدد على ما تقدَّ
فر  السَّ وجوازات  اإلقاماِت  هيَّأت  التي   ،"Blood and Honour
واملساعدات الطبِّية، ورمبا السلح أيًضا. واللفُت أن بعض أعضاء هذه 
رطة وَوكاالت االستخبارات احمللِّية )الُعملء  الشبكة من املنتمني إلى الشُّ
يني(، ومن أبرزهم: تينو براندت، ومارسيل ديجنر، اللذان عمل يف  السرِّ
كثيرة عن  أسئلًة  أثار  ا  تورينجيا، ممَّ والية  احمللِّية يف  ية  السرِّ اخلدمة 
طبيعة الَعلقة بني األجهزة األمنية وهذه احلركات اإلرهابية اجلديدة. 
 Gigi und die braunen اجلديدة  النازية  الروك  "فرقة  وقامت 
اخلليُة  ذتها  نفَّ التي  القتل  عمليات  بتمجيد   "stadtmusikanten
النازية اإلرهابية، يف أغنيَّتهم دونر القاتل Doner Killer عام 2010م. 

الفكر واألهداف
انطلقت أفكاُر هذه اخللية منذ التقاء مؤسسيها يف ِمنطقة جينا الشرقية، 
وارتبطت بطبيعة األوضاع التي كانت مترُّ بها أملانيا يف تسعينيَّات القرن 
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إلى  التحوُّل  باَت  إذ  املاضي؛ 
أملانيا  يف  اجلديدة  النازية 
الشرقية قبل سقوط جدار 
د  التمرُّ مظاهر  أحَد  برلني 
الشبابي على الدولة. وبعد 
يف  برلني  جدار  سقوط 

النازيُة  أضحت  1989م  عام 
التعبير  قنوات  إحدى  اجلديدة 

أملانيا  جمهورية  من  الغضب  عن 
األعضاءُ  رفَض  هنا  ومن  االحتادية، 

الُهويَّة  املؤسسون للخلية النازية اإلرهابية 
أنفَسهم  ون  يُعدُّ وهم  اجلديدة،  الغربية  األملانية 

وإزالة  النظام  لتغيير  السياسي؛  النضال  يف  يشاركون  جنوًدا 
باألفعال  ُملتزمني  الرفاق  من  شبكًة  وأنشؤوا  االحتادية.  اجلمهورية 
النظاُم  يتغيَّر  لم  ما  ة  مستمرَّ أنشطتهم  أن  ويَرون  باألقوال،  وليس 

السياسي، وما لم ينالوا احلرية يف التعبير.
والَعداء  الكراهية  مشاعر  منوِّ  يف  وأسهمت  األفكاُر  هذه  ونِضَجت 
لقَب  عليهم  أطلقت  الذين  األتراك،  املهاجرين  سيَّما  وال  لألجانب، 
اخلوف،  نشر  إلى  اخللية  أعضاءُ  ويسعى  األملانية".  ة  األمَّ "أعداء 
باألمان  الشعور  وزعزعة  املهاجرين،  مجتمعات  يف  األمن  واضطراب 
لدى األشخاص املنحِدرين من أصل تركي يف أملانيا. ويدلُّ نشاط اخللية 
اإلرهابية على موقف فكري مييني متطرِّف، يناصُب الَعداَء والكراهية 
لألجانب عموًما، ويكشف عن إخفاق الدولة األملانية يف مقاومة هذه 
َط  تورَّ التي  اإلرهابية  الهَجمات  لسلسلة  ي  والتصدِّ املتطرفة،  األفكار 

فة.  ست يف نهاية املطاف حركًة نازية جديدة متطرِّ فيها عناصُر أسَّ

النشاط اإلرهابي 
طـت اخلليـُة النازيـة اإلرهابيـة يف قتـل املهاجريـن، ويف التفجيـر،  تورَّ
أعضاؤهـا  ارتكـب  و2011م  1998م  بـني  وفيمـا  املصـارف.  وسـرقة 
عشـَر جرائـم قتـل؛ فقـد أطلقـت النـاَر علـى ثمانيـة أشـخاص من أصل 
تركـي، وشـخص آخـَر مـن أصـل يونانـي. وتورَّطـت يف ارتـكاب ثـلث 
هَجمـات بالقنابـل، وخمـَس عشـرةَ عملية سـطٍو مسـلَّح على املصارف، 
دون أن تعلـَن مسـؤوليَّتها عـن أيٍّ مـن هـذه احلـوادث حتـى سـقوطها 
يف نوفمبـر 2011م. وقـد وقَعـت هـذه اجلرائـُم يف سـبع مـدن أملانيـة 
مختلفة، ويف أوقات متباعدة تصل إلى شـهور أو سـنوات؛ مما صعَّب 

الربـَط بينهـا وكشـَفها.
ففي يناير 2001م انفجرت قنبلٌة يف محلِّ بقالة لعائلة إيرانية مبدينة 
من  يونيو  ويف  شخص.  إصابة  إلى  االنفجاُر  ى  وأدَّ الغربية؛  كولونيا 
العام نفسه ُقتل مواطٌن تركي بالرصاص يف َمتَجره مبدينة نورمبرغ، 
وبعد أيام قليلة ُقتل آخُر يف هامبورغ. ويف أغسطس ُقتل تركيٌّ ثالث 
يف ميونيخ. ويف فبراير 2004م لقَي شخٌص تركي رابٌع مصرعه بعد 

الرصاص عليه يف مدينة  إطلق 
يونيو  ويف  مالية.  الشَّ روستوك 
أكثُر  أُصيب  العام  ذاك  من 
هجوم  يف  شخًصا   20 من 
باملتسوِّقني  ُمزدحم  شارع  على 

املهاجرين يف كولونيا. 
مواطٌن  لقَي  2005م  يونيو  ويف 
النار  إطلق  بعد  مصرعه  تركي 
2006م  أبريل  ويف  نورمبرغ.  يف  عليه 
دورمتوند  مدينة  يف  آخُر  شخٌص  ُقتل 
أبريل  يف  أملانية  ُشَرطية  وُقتلت  الغربية. 
طو  للسَّ محاولٌة  أخفقت  2011م  نوفمبر  ويف  2007م. 
املسلَّح على مصِرف يف مدينة آيزناخ املركزية قبل العثور على العضوين 
َسني للخلية موندلوس وبونهاردت جثَّتني محترقتني داخل حافلة  املؤسِّ
أن  قبل  اآلَخر  على  الرصاص  األوُل  أطلق  بعدما  فيها،  يختبئان  كانا 
لطات األمنية.  َل السلح إلى نفسه؛ خشيَة السقوط يف أيدي السُّ يحوِّ
واستسلمت املتََّهمة الثالثة للشرطة األملانية، بعد أن تخلَّصت من األدلَّة 

التي ميكن أن تُدينَها يف التحقيقات.

لطات انتقاد السُّ
االنتقادات؛  من  موجًة  األملانية  واالستخبارات  الشرطة  أجهزةُ  ت  تلقَّ
التي  اإلرهابية،  النازية  اخللية  عن  الكشف  يف  أملها  خيبة  بسبب 
بأنها  القضية  وُوِصفت  اإلرهابية.  العمليات  من  كثير  يف  تورَّطت 
ية،  السرِّ القانون األملاني واألجهزة  إنفاذ  أكبر إخفاقاِت جهات  إحدى 
واحلركة  ية  السرِّ األجهزة  بني  وثيقة  صلٍة  بشأن  عات  التوقُّ أثاَر  مما 
النازية اجلديدة، وألقى الضوَء على الُعنصرية الهيكلية البغيضة داخل 
وكاالت إنفاذ القانون يف البلد، فضًل عن إلهاِء املجتمعات احمللِّية عن 

املتورِّطني احلقيقيني يف هذه العمليات. 
وعدَّ كثيرون حتقيقاِت الشرطة األملانية يف هذه اجلرائم هزليًة، وأن 
إلى  الوصول  ُسرعة  يف  لطات  السُّ ِقبَل  من  تواطًؤا  أو  تباطًؤا  هناك 
لطات األمنية أيَّ صلة بني عمليات القتل العشر  اإلرهابيني؛ إذ لم تَر السُّ
قون يف البداية جرائَم القتل إلى  طو املسلَّح؛ وأرجَع احملقِّ وهَجمات السَّ
مافيا تركية محلِّية، وادِّعاء تورُّط الضحايا يف أنشطٍة إجرامية، مثل: 
جعلهم  ا  ممَّ بالبشر؛  ار  واالجتِّ رات،  املخدِّ وجتارة  مة،  املنظَّ اجلرمية 
أهالي  على  باللَّوم  لطاُت  السُّ وألقت  اإلجرامية.  للجماعات  أهداًفا 
َل ُشكوكها نحو  الضحايا؛ لعدم تعاونهم مع األجهزة األمنية، قبل أن حتوِّ
املتطرفني اليمينيني. ففي أغسطس 2013م انتقَد تقريٌر برملاني نهائي 
األمنية  لطات  السُّ بني  التنسيق  لغياب  األمن؛  أجهزةَ  ألف صفحة  يف 
العنصرية، مما سمَح  باجلماعات  القتل  جرائم  ربط  وعدم  املختلفة، 
للخلية النازية مبواصلة سلسلة أعمالها اإلرهابية أكثر من سبع سنوات.

وال يزال الغموُض قائًما يف قضيَّة أندرياس ضابِط املخابرات يف والية 
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أبريل   6 يوم  كاسل،  يف  لإلنترنت  مقهى  يف  جالًسا  كان  الذي  هيس، 
عام 2006م، عندما لقَي هاليت يوزغات مصرعُه بالرصاص، وادَّعى 
أثار هذا مخاوَف املسؤولني من  بوقوع اجلرمية، وقد  أندرياس جهلَه 
ويدلُّ  اإلرهابية،  النازية  االستخبارات احمللِّية مع اخللية  وكالة  تواُطؤ 
ملساندة  يني  السرِّ اخلدمة  لُعملء  املشبوه  املاليُّ  الدعم  ذلك،  على 

النازيني اجلُدد. 

ات  ويُضاف إلى ذلك تورُّط بعض األجهزة األمنية يف التخلُّص من امِللفَّ
ة  بُحجَّ بالقضية؛  ذات صلة  وثيقة   400 يتجاوز عدُدها  التي  والوثائق 
واالنتشار  التداول  من  الدولة  أسرار  ومنع  يني،  السرِّ الُعملء  حماية 
ى إلى استقالة رئيس وكالة االستخبارات احمللِّية األملانية  َعلنية. مما أدَّ
بسبب  كامًل؛  عاًما  داَم  احتجاج  بعد  2012م،  يونيو  يف  فروم،  هاينز 

إتلف وكالته للوثائق املتعلِّقة بقضية اخللية النازية اإلرهابية.

عِقَب  سية  مؤسَّ إصلحات  ُحزمَة  األملانية  احلكومُة  أجرت  املقابل  يف 
وإخفاِق  اإلرهابية،  فيها اخلليُة  تورََّطت  التي  الدموية  العمليات  ظهور 
نهج  تعزيز  بهدف  املدة؛  َطواَل هذه  الكشف عنها  األمنية يف  األجهزة 

لطات األملانية يف مواجهة التطرف اليميني.  السُّ

من  النوع  هذا  جوانب  حتديُد  لإلصلح:  الرئيسة  اإلجراءات  وأبرُز 
تبادَل  تضمن  مشتركة  بيانات  قواعد  وإنشاءُ  ومخاطره،  التطرُّف 
برملانات  من  وعدٌد  )البوندستاغ(  األملاني  البرملاُن  وأنشأ  املعلومات. 
لطات  الواليات األملانية، جلاَن حتقيٍق؛ إللقاء الضوء على إخفاقات السُّ
العامَّ  عَي  املدَّ األملاني  البرملان  أعضاءُ  واتََّهم  القضية،  األمنية يف هذه 
ا يف التحقيق يف األدلَّة املتعلِّقة  املسؤول هربرت دمير، بأنه لم يكن جاّدً
ية احمللِّيني يف مساعدة  بالقضية، وبتورُّط عدد من عملء اخلدمة السرِّ

اخللية النازية اإلرهابية.

يف  ملحوًظا  اتساًعا  يتَّسُع  املتطرف  اليميني  املشهد  يظلُّ  ذلك  ومع 
املجتمع األملاني، حتى أضحى يضمُّ نحو 24 ألف شخص، َوفًقا لوكالة 

األمن الداخلي التابعة للحكومة الفيدرالية األملانية.

أطول المحاكمات 
تاريخ  احملاكمات يف  أطول  من  اإلرهابية  النازية  اخللية  محاكمُة  تُعدُّ 
عام  مايو  شهر  يف  بدأت  سنوات،  خمس  نحو  ت  استمرَّ فقد  أملانيا؛ 
لنحو  احملكمُة  فيها  واستمعت  2018م،  عام  يوليو  شهر  حتى  2013م 
احلكُم  يصُدَر  أن  قبل  خبيًرا،   42 مع  مقابلٍت  وأجرت  شاهًدا،   815
جن مدى احلياة؛ إلسهامها يف عشر جرائم  على املتَّهمة الرئيسة بالسَّ
قتل وسرقة، وتشكيل منظمة إرهابية، والنشاط فيها. إضافًة إلى أربعة 
وا أحكاًما تتراوح بني  عم إلى اخللية اإلرهابية، تلقَّ متَّهمنَي بتقدمي الدَّ
وتوفير  إرهابية،  بتَُهم مساعدة منظمة  أعوام؛  عامني ونصف وعَشرة 

لح، والُهويَّات املزيَّفة ألعضائها.  السِّ
ة يف قاعة احملكمة يف ميونيخ يف 6 مايو  وظهرت بيته تسشيبه أول مرَّ
تني فقط. نفت يف  ة محاكمتها سوى مرَّ ث َطواَل مدَّ 2013م، ولم تتحدَّ
ُمشاهد،  د  مجرَّ كانت  أنها  عيًة  مدَّ القتل،  جرائم  يف  املشاركَة  البداية 
بالذنب  اعترفت  لكنَّها  رحيمة،  كانت  أنها  الضحايا  لعائلت  وأكَّدت 
األخلقي، وبعدم بذل اجلهد الكايف لوقف عمليات القتل. وزعمت أن 
أفكار النازيني اجلُدد لم تُعد تعني لها شيًئا. ورفضت محكمُة العدل 
االحتادية األملانية الطعَن بقرارات احملكمة يف احلكم على تسشيبه يف 

أغسطس 2021م. 

في الختام 
إن صعود هذه احلركات اإلرهابية وما تتبنَّاهُ من أفكار متطرفة، قادتها 
إلى التورُّط يف عمليات إرهابية أسفَرت عن قتل عدٍد من األشخاص، 
التهديدات  إذ تختبُر هذه  أملانيا؛  لم االجتماعي يف  للسِّ كبيٌر  هو حتدٍّ 
نُضَج الدميقراطية األملانية، ومدى متاُسك املجتمع األملاني يف مواجهة 
التقومي اجلادِّ ملخاطر  تلك األفكار املتطرفة. وهو ما يستدعي إعادةَ 
من  مجتمعات  يف  واألقلِّيات  املهاجرين  يستهدُف  الذي  اإلرهاب، 
مواجهة  ُسبل  تعزيز  أجل  من  للجميع،  وآمنة  ة  حرَّ تكوَن  أن  املفترض 
التطرف اليميني، الذي يُبرز الكراهيَة يف أجزاٍء من النسيج االجتماعي 

لطات األمنية يف املرحلة املقبلة.  األملاني، ومنها إعادةُ هيكل السُّ
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 د. سارة حمد القريني 

 عضو هيئة التدريس بمعهد األمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية.

وسائل التواصل
لوسائل التواُصل االجتماعي بال شكٍّ إيجابياٌت غير خافية، منها أنها 
أتاحت آفاًقا واسعًة لتبادل األفكار واآلراء، وانتقلت بالقضايا من نطاقها 
رت التواصَل بني األفراد واجلماعات،  احمللِّي إلى النطاق العاملي، ويسَّ
نت من إنشاء حوارات جماعية تضمُّ أعداًدا كبيرة من املشاركني من  ومكَّ
أرجاء العالم. غير أنها لم تَخُل من جوانَب سلبية فرَضت نفسها، لعلَّ 
ًة تستغلُّها التنظيماُت اإلرهابية  أخطرها أن تلك الوسائَل أصبحت ِمنصَّ
نات  مكوِّ بني  االضطراَب  وينشر  وليَّني،  الدَّ واألمن  لم  السِّ د  يُهدِّ مبا 
واملذاهب  الديانات  أصحاب  بني  املشتَرك  العيش  ويعرِّض  املجتمع، 

املختلفة للخَطر.

ًة لغسل أدمغة الشباب، وبثِّ كثير  وأصبحت وسائُل التواصل أيًضا ِمنصَّ
رة التي تروِّج دولَة اخلالفة املزعومة، والتي أُنتَجت  من املقاطع املصوَّ
بالهجرة  وإقناعهم  النَّشء،  الستمالة  ابة؛  جذَّ وتأثيرات  عالية،  بجودة 
من  حروبَها  نقلت  التنظيماِت  هذه  أن  يعني  عنها. مما  والدفاع  إليها 
امليدان العسكري إلى الفضاء السيبراني األكثر أمًنا، واألوسع انتشاًرا، 

واألرحب تفاعاًل. 

عمليات التجنيد
اجلماعاِت  هذه  أن  يكتشُف  اإلرهابية  اجلرائم  لتحقيقات  املتتبِّع  إن 
جنحت يف استغالل وسائل التواصل؛ لتجنيد عناصَر جديدٍة على نطاق 
واسع، والتخطيط لعمليات إرهابية وتنفيذها، ونشر تفاصيل اجلرمية. 
عام  يف  الصومالية«  الشباب  »حركُة  استطاعت  املثال:  سبيل  وعلى 
2013م استقطاَب عناصَر عبر هذه الشبكات؛ ملهاجمة مركز جتاريٍّ يف 
العاصمة الكينية نيروبي، أسفرت عن 62 قتياًل و200 جريح، وكشفت 
من  واثنني  املتحدة،  الواليات  من  املهاجمني  من  ثالثة  أن  التحقيقاُت 

الصومال، وواحًدا من كلٍّ من كندا وفنلندا وكينيا وبريطانيا. 

الهجوم  تفاصيل  عن  املباشر  للتغريد  )تويتر(  موقع  احلركة  واستغلَّت 
الدموي، وكانت مصدًرا ألخبار وسائل اإلعالم، ووكاالت األنباء العاملية. 
ل إرهابي من أصل أسترالي بّثًا مباشًرا يف )فيسبوك(  ويف نيوزلندا سجَّ
يوثِّق هجومه اإلرهابي املروِّع على مسجَدين يف مدينة كرايست تشيرش 
عن  أسفر  املصلِّني، مما  على  احليَّ  الرصاص  وإطالقه  2019م،  عام 

عر الشديد الذي أثاره بني املواطنني.  مقتل 49 منهم، فضاًل عن الذُّ

لت االتصاالت، وأتاحت تبادَل املعلومات،  ُتعدُّ العوملُة من العوامل الرئيسة التي ساعدت على منوِّ اإلرهاب وانتشاره يف العصر احلالي؛ فقد سهَّ
ل بني بلدان العالم. ومع انتشار شبكة اإلنترنت استغلَّتها اجلماعاُت اإلرهابية مبا يخُدم أهدافها العدوانية؛ فانطلقت  رت وسائَل السفر والتنقُّ ووفَّ
ع نشاُط هذه اجلماعات مع ظهور شبكات التواصل االجتماعي التي باتت تستخدُمها  ث بلسانها، وتُروِّج أفكارها. وقد توسَّ مواقُع إلكترونية تتحدَّ

ى كذًبا »دولة اخلالفة«. يف عمليات التجنيد وجذب األتباع، والدعاية ملا يُسمَّ

 صرح الخالفة “المزعومة”

في الفضاء اإللكتروني

راء
آ
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تغيير المعتَقدات
ولعلَّ أشرس هذه التنظيمات وأكثَرها دموية هو تنظيُم داعش اإلرهابي 
نه  ات؛ إذ ميتلك أدوات املعرفة والتقنيَّة التي متكِّ العابر للحدود والقارَّ
بعُض  ويشير  املتطرفة.  دعايته  ونشر  االفتراضي،  العالم  اختراق  من 
الباحثني إلى أن االنطالقة اإلعالمية احلقيقة لتنظيم داعش اإلرهابي 
االجتماعي  التواصل  ووسائل  عموًما،  السيبراني  الفضاء  يف  كانت 
احلَمالت  من  كثيًرا  املختلفة  اتها  ِمنصَّ على  أطلق  فقد  خصوًصا، 

اإلعالمية باحتراف تقنيٍّ عاٍل.

وتُثبت داعش وقريناتها من اجلماعات اإلرهابية كفاءتها يف استغالل 
ْقمي، وال سيَّما مواقع التواصل االجتماعي يف ترويج دولة  اإلعالم الرَّ
عن  والبحث  املتعاطفني،  وجذب  الشباب،  أدمغة  وغسل  اخلالفة، 
املجنَّدين احملتَملني يف مختِلف البلدان، وقد انتهجت إستراتيجيَة )تغيير 
الديني واالجتماعي واملرجعي لألشخاص،  املعتَقدات(؛ ألنها األساُس 
وبتغييرها يسُهل تغيير األفكار والصور الذهنية عن األفراد واألشياء، 
الذهنية  الصورة  إن  املثال:  سبيل  على  للسلوك.  تغيير  من  يتبعه  وما 
حفظ  يف  يجتهدون  أنهم  الشرطة،  رجال  جتاه  عقولنا  يف  الراسخة 
اإلرهابي  داعش  تنظيم  لكنَّ  املواطنني،  راحة  على  ويسهرون  األمن، 
الشرطة، واستباحة  بتكفير رجال  املعتَقد؛  لتغيير هذا  بأدواته  اجتهد 
الفوضى  لنشر  األمنية؛  املؤسسات  يف  العاملني  واستهداف  دمائهم، 

وزعزعة االستقرار.

يُن املدخَل الرئيس لعبور التنظيم إلى قلوب الشباب واملراهقني،   ويَُعدُّ الدِّ
والتأثير فيهم، ودفعهم إلى تنفيذ العمليات االنتحارية، وغالًبا ما يُوهم 

أتباَعه بإقامة مشروع اخلالفة وتطبيق الشريعة.

ر بثَّه التنظيم يف وسائل التواصل االجتماعي بعنوان:  وَوفًقا ملقطع مصوَّ
د أن دولته تتكوَّن من 35 والية، منها 19 واليًة يف  »صرح اخلالفة« أكَّ
ع على دول أخرى، مما يعني وجوَد خاليا  العراق وسوريا، والباقي موزَّ

تابعة للتنظيم يف تلك الدول.

الحشد النفسي
ل حَمالت تنظيم داعش ميكننا أن نفهَم الطريقة التي يحُشد بها  وبتأمُّ
أعضاءه، ويشحنهم نفسّيًا لإلقدام بحماسة لتنفيذ اجلرائم اإلرهابية 
واالنتحارية، ومنها غرُس الكراهية، وتكفير األنظمة، وتأكيد أن عدم 
شوكتهم،  وضعف  املسلمني،  تخلُّف  يف  السبُب  هو  الشريعة  تطبيق 
نْك التي يحياها املالينُي منهم، ومن ثَمَّ وجب الِفراُر إلى  واملعيشة الضَّ

دولة اخلالفة التي تُطبَّق فيها الشريعة، ويكثُر فيها اخلير.

وياُلَحظ أن تنظيم داعش يستغلُّ بعض املصطلحات التي تستخدمها 
مثل:  اإلرهابية،  التنظيمات  لوصف  اإلعالم  وأجهزة  احلكوماُت 
واملسلمني  اإلسالمية،  اإلرهابية  واجلماعات  اإلسالميني،  اإلرهابيني 
دين؛ إلقناع جمهوره أن املستهَدف هو اإلسالم، وأنها  املتطرفني واملتشدِّ
ين، مما يُثير النفوس، ويزيد التعاطَف مع هذه  حرٌب صليبية على الدِّ

اجلماعات.
لذا كان من املهمِّ عدُم استخدام احلكومات لهذه األوصاف التي تربط 
داعش وأشباهها بدين اإلسالم، واستخدام املؤسسات اإلعالمية عند 
وليس  بالعنف  تربطها  موضوعية،  مصطلحاٍت  القضايا  لهذه  تناولها 
باألديان؛ اإلسالم أو املسيحية أو اليهودية، مثل: اجلماعات اإلرهابية، 
واجلماعات املتطرفة. ومن املهمِّ أيًضا دراسُة املقاطع الصوتية واملرئية؛ 
أهداف  حتقيق  يف  وأثرها  الرسائل،  لهذه  شامل  فهم  إلى  للوصول 
تتميَّز  داعش  تنظيُم  يقيمها  التي  احلَمالت  معظم  وألن  التنظيمات. 
بجودتها العالية، وتأثيرها القوي، فإن احلكومات ومؤسساتها مسؤولٌة 
املتطرفة  األفكار  لدحض  عالية؛  بَجودة  قصيرة  حَمالت  إقامة  عن 
واإلرهابية والردِّ عليها، تُبَثُّ يف وسائل التواصل االجتماعي، ووسائل 

اإلعالم اجلماهيرية.

حذف المحتويات
وخلَطر استغالل التنظيمات اإلرهابية لوسائل التواصل، وتأثيرها يف 
األمن الوطني، برزت مطالُب يف عام 2015م بضرورة حذف احملتويات 
الكبرى،  التقنية  شركات  بواسطة  سواءٌ  صَفحاتها،  من  املتطرفة 
وُحذفت  املطالب،  هذه  على  سنواٌت  مَضت  وقد  الدول.  بواسطة  أو 
ا، ومع ذلك لم تنجح الوسائُل املتَّبعة يف إزالة  محتوياٌت إرهابية كثيرة جّدً
التنظيماِت  هذه  ألن  العنيفة؛  واحملتويات  اإلرهابية  احلسابات  جميع 
تعود بحسابات أخرى باستمرار، لتواصَل نشر دعايتها املضلِّلة. واألكثر 
»Dark Web« يف  املظلم  اإلنترنت  استخدام  إلى  أنها اجتهت  خطًرا 

تخطيط عملياتها، وتنفيذها؛ مما يزيُد صعوبَة تتبُّعها ومكافحتها.
اإلرهابية يف  للمحتويات  الكبير  اإلعالمي  األثر  الغفلُة عن  ينبغي  وال 
وإقناعهم  األتباع  جذب  على  وقدرتها  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
ي  ولية للتصدِّ ا يتطلَّب تضافر اجلهود احمللِّية والدَّ بالفكر املتطرف، ممَّ
لهذه احلَمالت الدعائية، وحتصني األفراد من االنضمام إليها أو االقتناع 
بها. مع ضرورة إطالق حَمالت إعالمية، تستند إلى إستراتيجية إقناع 
للتأثير  املتواصلة  األنشطة  مة، تشتمل على سلسلة من  منطقية ومنظَّ
ِسمات  ولي يف حتديد  الدَّ املجتمع  أهمية  العام. فضاًل عن  الرأي  يف 
يحتمل  ال  دقيق  بوصٍف  أنواعه،  اختالف  على  وخصائصه  اإلرهاب 

التخمني، وتشريع القوانني املطلوبة للقضاء على هذه اآلفة اخلِطرة. 
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ل دولة الكويت في التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب.  ممثِّ

الجماعات اإلرهابية

وتوسيع  نفوذها،  لبسط  باطلة؛  وُمعتَقدات  واهية،  بُحَجج  والتدمير  والتخريَب  القتل  وتستبيُح  فساًدا،  األرض  اإلرهابية يف  اجلماعاُت  تسعى 
قاعدتها. ومن هذه اجلماعات: تنظيُم داعش أحد أبرز التنظيمات اإلرهابية وأكثرها وحشيًَّة وفتًكا، وتنظيُم القاعدة املنتشر يف أفغانستان 
د أمَن الصومال  والعراق وسوريا، ومتتدُّ هَجماته إلى إفريقيا وأوروبا وأنحاٍء أخرى من العالم. وحركة الشباب الصومالية اخلطر األكبر الذي يهدِّ
ودول اجلوار، وجماعة بوكو حرام يف نيجيريا، التي متادت يف ارتكاب جرائم اخلطف والقتل واالضطهاد والعنف اجلنسي. وجماعة نصرة اإلسالم 
املصنَّفة ضمن أخطر التنظيمات يف ِمنَطقة الساحل اإلفريقي؛ كونها تضمُّ أكبَر حتالف مواٍل لتنظيم القاعدة، فضًل عن مئات اجلماعات األخرى 

املنتشرة يف أرجاء العالم.

اف ناصر الجطيلي  العميد الركن نوَّ

وطرق التجنيد في وسائل 
التواصل االجتماعي
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بين الماضي والحاضر
منذ نشأة هذه اجلماعات وهي تبحُث عن وسائَل لضمِّ أكبر عدد من 
املوالني واألعضاء اجلُدد، وإعدادهم مادّيًا ومعنوّيًا خلدمتها، والقيام 
كان  الثانية  األلفيَّة  نهاية  فمع  أنشطتها.  يف  واالنخراط  مبصاحلها، 
التجنيُد يعتمد على املساجد واملدارس واجلامعات ومعسكرات الطلبة 
والتفاعل  الشخصية،  الَعلقات  على  يعتمد  وأغلبها  افة،  الكشَّ وِفَرق 
لة، مثل: املنشورات، واألشرطة السمعية،  وجًها لوجه، مع وسائَل مكمِّ
إثارة  على  للشباب  استمالتها  يف  تعتمد  التي  البصرية؛  واألشرطة 

ثني مشاهير.  ابة ومتحدِّ العاطفة الدينية، يف أحاديَث جذَّ
الذكاء  تقنيَّات  بعد ظهور  كثيًرا حالّيًا؛  تطوَّرت  الوسائَل  تلك  أن  غير 
االصطناعي، وشبكات اإلنترنت، ومواقع التواُصل االجتماعي. فباتت 
هذه  أبناء  من  األجيال  لدى  وأخطرها  الوسائل  أهمَّ  التواصل  مواقُع 
التنظيمات، وتعتمد عليها يف استدراج أكبر عدد من الشباب، وإقناعهم 
َميدان  يف  التنظيم  أعضاء  إلى  االنضمام  على  وتشجيعهم  بأفكارها، 
أيًضا  اإلرهابية  اجلماعاُت  وتستخدمها  بُعد.  من  دعمهم  أو  القتال، 

للتواصل بني قادتها وعناصرها، وال سيَّما يف ظلِّ االنتشار اجلغرايف 
العالم،  أنحاء  يف  بالتجنيد  املستهَدفني  األفراد  وتوزُّع  لها،  الواسع 
فضًل عن حتديث األخبار املتعلِّقة بأنشطتها، وبثِّ البيانات واخلطب 
واملوادِّ  خطابها،  تدعم  التي  الصوتية  والتسجيلت  رة  املصوَّ واملقاطع 
وقصص  الفيديو  كألعاب  واملراهقني،  الفتيان  انتباه  تسترعي  التي 
العنف،  تُنشر رسائُل حترِّض على  واألناشيد. ومبوازاة ذلك  األطفال 
وتُروِّج ارتكاَب األعمال اإلرهابية، لينتهَي األمر ببعض املستهَدفني إلى 
ويُبرز  إلى صفوفها.  واالنضمام  املتطرفة  بالعناصر  املباشر  االتصال 
التواصل  ووسائل  اإلنترنت  لشبكة  اإلرهابية  اجلماعات  استخداُم 
ااًل، تستطيع به  االجتماعي على نحٍو واسع، حتى أصبحت سلًحا فعَّ

اختراق الدول، وتهديد أمنها واستقرارها. 

زات كثيرة  مميِّ
عمليات  يف  االجتماعي  التواصل  لوسائل  املرتفع  االستخداُم  ويرجع 
تلك  يف  نُقلًة  أحدثت  فقد  بها،  متتاز  التي  املميِّزات  إلى  التجنيد 
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العمليات؛ إذ ُترى على نطاق عاملي ُمجٍد. فهي ال تعترف باحلواجز 
واحلدود بني الدول، وبإمكان عضو التنظيم يف أيِّ مكان من العالم أن 
يُجرَي حواًرا مع شخٍص ما وهو يف غرفة نومه، أو يُنشَئ ُغرَف حوار 
مقطًعا  ينشَر  أو  مختلفة،  بلدان  يف  يقُطنون  كثيرين  أشخاًصا  تضمُّ 

ًرا ليشاهَده ملينُي األشخاص يف وقت واحد.  مصوَّ
ما  حدٍّ  إلى  بعيدةٌ  فهي  ية؛  والسرِّ ي  التخفِّ ميزةَ  الوسائل  هذه  وتتيُح 
األمنية،  األجهزة  ِقبَل  من  عليها  السيطرة  وتصُعب  الدولة،  أعني  عن 
، وحاَل إغلقه ميكنه العودة  وميكن للفرد أن يُنشَئ حساًبا باسم وهميٍّ
املفتوحة، ووصولها  األخرى. فضًل عن طبيعتها  بعَشرات احلسابات 
تكِلفتها،  وانخفاض  اجلمهور،  من  كبيرة  وأعداد  مختلفة  فئات  إلى 
هاتف  أو  حاسوٍب  من  أكثَر  إلى  حتتاج  ال  إذ  استخدامها؛  وسهولة 

محمول متَّصل بشبكة باإلنترنت.
ومن أشهر وسائل التواصل املستخَدمة يف عمليات التجنيد: فيسبوك، 
حساباٍت  اإلرهابية  التنظيمات  تُنشئ  ما  وغالًبا  ويوتيوب.  وتويتر، 
معها  املتوافقني  الجتذاب  ومجموعاٍت  املواقع،  هذه  على  لها  ًة  خاصَّ
فكرّيًا؛ إذ حتاول ربَطهم بقضية واحدة، وِقيَم متماثلة، وهدف مشترك؛ 
حرام«  »بوكو  جماعة  متتلك  املثال:  سبيل  على  استقطابهم.  ليسهَل 
النيجيرية حساًبا على تويتر يتابعه آالُف املشتركني، وينطبق األمر ذاتُه 

على »حركة الشباب« يف الصومال. 
األقلِّ  التواصل  وسائل  على  أخرى  حساباٍت  اجلماعاُت  هذه  وتُنشئ 
صَفحات  مديري  ِقبَل  من  املوادِّ  حذف  حاَل  الستخدامها  شهرًة؛ 
بالدعاية  املعنيُّون  داعش  تنظيم  عناصُر  ويبحث  تويتر.  أو  فسيبوك 

النشيطة، واملوضوعات األكثر  )الهاشتاجات(  الوسوم  اإللكترونية عن 
تداواًل، وعن أكثر املشاهير متابعًة؛ الختراقها وترويج دعايتها والدعوة 

إلى التجنيد فيها.

أرقاٌم وحقائُق
تشير إحصائيَّات نُشرت حديًثا إلى أن نحو 4.48 مليار شخص يستخدمون 
ان األرض، ويف  شبكات التواصل االجتماعي، وهو ما يعادل 56% من سكَّ
ة ما بني يوليو 2020م ويوليو 2021م انضمَّ نحو 520 مليون مستخِدم  املدَّ
ون يومّيًا إلى  ا يعني أن نحو 1.4 مليون مستخدم جديد ينضمُّ جديد، ممَّ
هذه الوسائل. وبحَسب التقرير فإن 91% من مستخدمي وسائل التواصل 
يصلون إليها من أجهزتهم احملمولة. وال شكَّ أن هذه احلشوَد الضخمة 
املنتشرة على وسائل التواصل دافع قويٌّ الهتمام اجلماعات اإلرهابية 

بوسائل التواصل االجتماعي يف عمليات التجنيد. 

هذه  استخدام  إلى  السبَّاَق  يكن  لم  اإلرهابي  داعش  تنظيم  أن  ومع 
ِفرٌق  فلديه  اتها؛  ِمنصَّ على  وحضوًرا  نشاًطا  األكثَر  يبقى  الوسائل، 
إدارة  على  قادرةٌ  إلكترونية على درجٍة عالية من اخلبرة واالحتراف، 
ميتلك  وهو  فاعل،  نحٍو  على  ويوتيوب  وتويتر  فيسبوك  يف  حسابات 
نُه من اختراق هذا العالم االفتراضي،  أدواِت املعرفة والتقنيَّات التي متكِّ
هم إليه. وتُشير اإلحصائيَّات إلى  ّيًا لضمِّ وابتزاز الشباب عاطفّيًا ومادِّ
وسائل  بواسطة  ُجنِّدوا  داعش  تنظيم  إلى  املنتسبني  من   %80 أن 
ون إلى التنظيم  ر باآلالف ينضمُّ التواصل االجتماعي، وأن أعداًدا تقدَّ

سنوّيًا بواسطة حَملت التجنيد اإللكترونية. 
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ا أن بعض اجلماعات تنُشر يف بعض األحيان إعلناٍت  ومن الغريب حّقً
تُعلن  كانت  لو  كما  انتحارية،  عناصَر  إلى  حاجتها  عن  فيها  ح  تصرِّ
العواطف  مستخدمًة  اخلارجية!  أو  الدفاع  ِوزارة  يف  شاغرًة  وظائَف 
الدينية مدخًل للشباب واملراهقني، فهي حتثُّهم على اجلهاد والدفاع 
عن أرض اخللفة، وإقامة شرع اهلل، واالستشهاد يف سبيل اهلل، والفوز 
باجلنَّة. وتستهدف اجلماعاُت اإلرهابية الشباب باحملتوى اإللكتروني 
امللئم ألعمارهم وطموحاتهم، ثم االنفراد مبستخِدم واحد وعزله عن 
إلى حذف احملتوى  ا دفع بعض هذه احلسابات  محيطه األسري. ممَّ
املتطرف، كما فعل موقع تويتر يف منتصف عام 2015م، فقد أغلَق نحو 

د األفراد. ع على األعمال اإلرهابية وتهدِّ 125 ألف حساب تُشجِّ

األلعاب اإللكترونية 
ومع وسائل التواصل االجتماعي تستغلُّ اجلماعاُت اإلرهابية األلعاب 
اإللكترونية أيًضا لتجنيد األتباع، وال سيَّما األطفاِل واملراهقني، فهي 
الدراسات  ِقبَل اجلهات األمنية. وتُظهر  ًبا من  تعقُّ تعقيًدا، وأقلُّ  أكثُر 
ويتأثَّر  األلعاب،  هذه  يُدمن  أطفال  كلِّ عشرة  من  واحًدا  أن  احلديثة 
له إلى شخص ُعدواني  ا ميكن أن يُحدَث فيه نوازَع عنيفة، حتوِّ بها، ممَّ

مبغض للمجتمع، وتاريُخ األلعاب اإللكترونية حافل بالعنف. 

أغلَب  ويقضون  املجتمع،  يعتزلون  ما  غالًبا  األطفال  هؤالء  من  وكثيٌر 
رقابة األسرة. ولضعف  بعيًدا عن  األلعاب،  أوقاتهم يف ممارسة هذه 
اجلماعات،  لهذه  سهلة  فريسًة  يصبحون  واحلياتية؛  العملية  خبرتهم 
ر حاضرهم ومستقبلهم؛  وَسرعان ما تنُفذ إليهم لتخرِّب عقولهم، وتدمِّ
إذ تعل من العنف مصدًرا للمتعة، وتأكيًدا للذات. وقد وقعت بعُض 

املآسي نتيجَة التأثُّر بهذه األلعاب وازدياد السلوك العنيف.

عمليات  إلحدى  واقعّيًا  منوذًجا  الكويتية  القبَس«  »صحيفُة  وكشفت 
ر بهم بواسطة هذه  التجنيد من هذا النوع، ضحيَّتها أطفاٌل كويتيون ُغرِّ
األلعاب، فقد ألقى جهاُز أمن الدولة القبَض على ستة فتيان )أحداث( 
يف ديسمبر عام 2020م كانوا على تواصل مع تنظيم داعش، وُصودرت 
ويف  اإلرهابي.  التنظيم  مع  مراسلت  على  حتتوي  حواسيَب  ةُ  عدَّ
التحقيق اعترف أحُدهم بأن شخًصا تواصل معه عبر إحدى األلعاب 

د االنضمام إلى فريقه يف هذه اللعبة، وبعد  اإللكترونية الشهيرة، وتعمَّ
ث معه  مرور أسبوع تواصل معه عبر وسائل التواصل االجتماعي، وحتدَّ
باعتناق  أقنعه  حتى  الدينية،  العاطفة  مستغّلً  الداعشي،  الفكر  عن 
غرفته  يف  داعش  تنظيم  أعلم  بوضع  وطالبه  املنحرف،  الفكر  هذا 
لتجنيد  مالّيًا سخّيًا  دعًما  له  يُرسل  أن  على  أسرته،  ة مبنزل  اخلاصَّ

بقيَّة أصدقائه.
م بل ريب يثير القلق، ويدعو إلى احِليطة واحلذر؛ حفاًظا على  وما تقدَّ
بآرائهم  االقتناع  أو  اجلماعات،  هذه  باتِّباع  التورُّط  خطر  من  أبنائنا 
وأفكارهم. ويجب تبصيرهم بهؤالء املتربِّصني بهم، وحتصينهم بالفكر 
السليم، مع أهمية إبلغ الوالدين حني يتعرَّضون ملثل هذا االستغلل، 
بل أمام وصول هذه اجلماعات إلى النشء، والتأثير فيهم. وإغلق كل السُّ

ختاًما
جنحت اجلماعاُت اإلرهابية يف استخدام وسائل التواصل لتجنيد مزيد 
الذين  واملراهقني  الشباب  فئات  العناصر يف صفوفها، وال سيَّما  من 
لهذا اخلطر يجب  َي  التصدِّ وإن  االهتمام.  بالتهميش وعدم  يضيقون 

أن يسيَر يف اتاهني: 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  على  اجلماعات  لهذه  ي  التصدِّ أولهما: 
بحذف حساباتها، ومنع محتوياتها اإلرهابية، وإصدار التشريعات التي 
لة تأهيًل  تساعد على حتقيق هذه األهداف. مع إعداد ِفرق أمنية مؤهَّ
نها من صياغة رسائَل واضحة ومؤثِّرة وصادقة، تستطيع  إعلمّيًا؛ ميكِّ

مواجهة األكاذيب التي تبثُّها مواقع اجلماعات اإلرهابية. 
مصيدة  يف  الوقوع  من  واملراهقني  الشباب  على  احلفاُظ  ثانيهما: 
واالجتماعية  والثقافية  النفسية  باجلوانب  بالعناية  التنظيمات؛  هذه 
فات  التصرُّ وتقومي  م،  املنظَّ العنف  التطرف وممارسة  نحو  تدفع  التي 
رة؛ ملنعهم من التورُّط  السلوكية للمنخرطني يف التطرف يف مراحَل مبكِّ
مع  املُثلى  التعامل  بوسائل  التِّقني  الوعي  ونشر  اجلماعات،  هذه  يف 
اآلمن  االستخدام  على  الشباب  وتدريب  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
لها، وتعريفهم خطَر اإلرهاب اإللكتروني، وكيف ميكن أن يقعوا فريسًة 

له دون انتباه منهم. 
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 باحث متخصص في قضايا اإلرهاب في منطقة الساحل والصحراء، مالي.
 باحث متخصص في القضايا األمنية بمنطقة الساحل، مالي.

ُتعـَرف ِمنطقـُة »ليبتاكـو غورمـا« مبنطقـة احلـدود الثالثـة؛ 
ألنهـا واقعـة يف ثـالث دول تتقاسـمها، هـي: مالـي، وبوركينـا 
فاسـو، والنيجـر. وتبلـغ مسـاحتُها 370 ألـف كيلومتـر مربـع. 
لـت هـذه املنطقـة إلـى مركز لالضطـراب والصراع  وقـد حتوَّ
ة،  ؛ إذ تنشـط فيهـا جماعـات إرهابيـة عـدَّ والعنـف املسـتمرِّ
مـن  مزيـد  وكسـب  الـذات،  إلثبـات  بينهـا  فيمـا  وتتنافـس 

والنفـوذ.  األرض 
وباتت املنطقُة بيئًة مثالية لنموِّ اجلماعات اإلرهابية؛ بسبب 
واملجتمعات،  القبائل  بني  طويل  زمٍن  منذ  املمتدِّ  الصراِع 
والطبيعِة  والفساد هناك،  والبطالة  والقحط  الفقر  وحالِة 
أغلب  على  احلكومات  سيطرة  وعدِم  الَوِعرة،  اجلغرافية 
أراضيها، وسهولِة عبور احلدود بني هذه الدول، مما جعلها 
ر منطقة الساحل  أشبَه بقنبلٍة موقوتة توشك أن تنفجَر لتدمِّ

وما وراءها.

 محمد أغ أحمدو 
 مـاسـيـري ديـوب

“ليبتاكو غورما”
مركز للصراع والعنف
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اهتمام عالمي
جتتذُب منطقة »ليبتاكو غورما« اهتماًما عاملّيًا كبيًرا؛ ملا تتمتَّع به 
من ثَروات معِدنية، مثل: الذهب، والنفط، واليورانيوم، والفوسفات. 
والصحراء  املنطقة  استقرار  إن  للقول:  الباحثني  بعُض  ويذهب 
الكبرى عموًما، يعني استقراَر املصالح الغربية واألوروبية، املتمثِّلة 
جذب  منطقَة  أصبحت  لكنَّها  واليورانيوم،  الطاقة  مصادر  يف 
للجماعات اإلرهابية وتكاثُرها، فقد سمحت الهشاشُة اجلغرافية 
التي تتأرجح بني املناطق الصحراوية الشاسعة، واملناطق االستوائية 
التي يغلُب عليها الغابات، بتوافر مخابَئ آمنة للجماعات اإلرهابية، 

ة ضبطها ومحاربتها.  تُصعِّب مهمَّ
ذونه  ومع ما يبذله الشركاء من جهود، وينفقونه من أموال، وينفِّ
من برامَج، ال يزال الوضُع األمني خِطًرا. ومع األَزمات السياسية 
بيئية،  عوامَل  عن  ناجتة  أخرى  أَزمات  تبُرز  األمنية،  والهشاشة 
أحالم  على  يقضي  مما  والفقر؛  والقحط،  املوارد،  نُدرة  مثل: 

االستقرار والسالم يف املنطقة. 

أسباب االضطراب
امة  تواجه املنطقُة اشتباكات ِعرقية منذ زمن طويل، وتعيش يف ُدوَّ
صراع؛ بسبب النزاعات بني املجتمعات، فقد اندلعت اشتباكاٌت 
ميناكا،  ِمنطقة  يف  وداوساهاك  الفوالني  مجتمعات  بني  دموية 
ت هذه االشتباكاُت بني هاتني املجموعتني الِعرقيتني حتى  واستمرَّ
بداية ظهور اجلماعات اإلرهابية يف املنطقة يف الِعقد األول من 

القرن احلادي والعشرين. 
هذه  يف  الناس  بعض  شعور  اإلرهابية  اجلماعاُت  واستغلَّت 
هم إليها، ويعود سبُب  املجتمعات بالظلم واإلقصاء والتهميش لضمِّ
إلى  إليها؛  واالنضمام  اإلرهابية  اجلماعات  هذه  على  االقبال 
القبائل  حماية مصاحلها، وتصفية احلسابات مع خصومها من 

واملجتمعات األخرى.
ُرعاة  ة بني  املمتدَّ الصراع  النيجر وحالة  اإلرهاب يف  ومع ظهور 
جرت  والسونغوي،  الطوارق،  مثل:  أخرى،  ومجتمعات  الفوالني 
ة مناطَق شمالي البالد، خلَّفت كثيًرا  عملياُت قتل جماعي يف عدَّ
ة مكافحة اإلرهاب،  من الضحايا. واضُطِهَد ِعرُق الفوالني بحجَّ
الكبرى  الصحراء  يف  السابق  داعش  تنظيم  زعيُم  ذلك  فاستغلَّ 
عدنان أبو الوليد الصحراوي، وجعل من أبناء الفوالني احملبَطني 
أيًضا  الصراع  هذا  يف  شارك  كما  جلماعته.  العسكري  اجلناَح 
ة  وزادت يف حدَّ املتناحرة،  املجتمعات  االشتباكاِت بني  اإلمداداُت  زت هذه  وقد عزَّ بالسالح،  بتزويدهم  املعارضة  واتهم بعض  السونغوي؛  ِعرُق 

االنقسام بينها.
ى الصراُع إلى ظهور جماعات  ش رجاُل الغابات ومزارعو بوركينا فاسو أبناء الفوالني يف مقاطعتَي بال وسانغي. وأدَّ ويف بوركينا فاسو طاملا همَّ
اس األدغال« وغيرها، يف حني اجته الفوالني إلى صفوف املتطرفني؛ حلماية أنفسهم من  مسلَّحة للدفاع عن النفس يف عام 2015م، كجماعة »حرَّ

االنتهاكات التي يرتكبها اجليُش، واملجتمعات املتنافسة األخرى.
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الجهات األمنية
يف  السالم  إلحالل  محاوالٍت  َدولية  ومنظمات  إقليمية  دوٌل  قاَدت 
العنف كانت أقوى وأعتى؛  إذ إن عواصَف  املنطقة، لكن دون جدوى؛ 
ذت  ات أمنية يف املنطقة، ومع أن هذه القوات نفَّ مما استلزم نشر قوَّ
عن  عاجزًة  تزال  ال  اإلرهابية،  اجلماعات  تلك  على  متتاليًة  ضَرباٍت 

ات: السيطرة، واستعادة األمن متاًما، ومن هذه القوَّ
نة من نحو أربعة آالف جندي،  أوًل: قوة »برخان« الفرنسية، وهي مكوَّ
ومقرُّها يف مدينة جاو بدولة مالي. ومنذ بدء هذه القوة عملياتها يف 
ِمنطقة الساحل يف يناير 2013م، وهي تُكابد من أجل وضع حدٍّ للتطرف 
العنيف الذي ابتُليت به املنطقة بأكملها، وصدِّ هَجمات داعش، وجماعة 

اإلسالم واملسلمني يف الصحراء الكبرى، التي حتُصد أرواح األبرياء. 
بنزع  وتهتمُّ  املتحدة،  األمم  لبعثة  التابعة  السالم«  »قوات حفظ  ثانًيا: 
سالح اجلماعات اإلرهابية والقتالية، وحتقيق االستقرار يف مالي. ومع 
نزع  عن  عَجزت  جندي،  ألف   15 نحو  إلى  يصل  القوة  هذه  قوام  أن 
سالح اجلماعات اإلرهابية، وإعادة األمن والسالم إلى املنطقة. بل إن 
القوة نفَسها تعرَّضت لهَجمات إرهابية؛ أوقعت ضحايا بني صفوفها؛ 
يف  ُقتلوا  معظُمهم  جندي،   300 نحو  انتشارها  منذ  البعثُة  فقَدت  إذ 

هَجمات إرهابية. 

الساحل، هي:  أنشأت خمُس دول تطلُّ على  »القوة املشتركة«،  ثالًثا: 
مالي، النيجر، بوركينا فاسو، تشاد، موريتانيا، عام 2017م قوًة مشتركة؛ 
ّيًا  مت فرنسا دعًما مادِّ للتعاون األمني يف مواجهة خطر اإلرهاب. وقدَّ
لهذه املجموعة؛ للمساعدة على حتقيق الهدف الذي أُنشئت من أجله، 
ة؛ بسبب صعوبات يف التمويل، وحالة  ق النتائج املرجوَّ غير أنها لم حتقِّ
من االرتباك وعدم االنسجام بني حكومات الدول اخلمس يف مواجهة 

هذا العدو.

 13 ة أوروبية، تضمُّ  رابًعا: قوة املهام »تاكوبا«، وتتألف من قوات خاصَّ
وهولندا،  والدمنارك،  وأملانيا،  وفرنسا،  املتحدة،  اململكة  منها:  دولة 
والنرويج، والبرتغال. ولم ينضمَّ حتى اآلن سوى 600 جندي من فرنسا 
وإيطاليا وإستونيا والسويد وجمهورية التشيك، باإلضافة إلى النرويج 
مرافقة  مبسؤولية  القوةُ  هذه  وتضطلع  بالقوة.  قريًبا  ستلتحق  التي 
ى منطقة  ة يف محيط ما يسمَّ جيوش املنطقة يف عمليات القتال املمتدَّ

احلدود الثالثة: مالي، بوركينا فاسو، النيجر.

ة  مشقَّ وتكابد  التجهيز،  نقًصا يف  فتعاني  املالية  املسلَّحة  القواُت  أما 
ك  كبيرة للدفاع عن مواقعها يف مواجهة اجلماعات اإلرهابية التي تتحرَّ
ية يف هذه التضاريس. وتتعرَّض القوات املالية على الدوام لهَجمات  بحرِّ
املدن  داخل  قواعدها  معظُم  وكذلك  فادحة.  خسائَر  تسبِّب  عنيفة 

ُعرضة للخطر أيًضا.

ت
ال
حلي

ت
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أبرز الجماعات 
عاتها بدقة؛  من الصعب حصُر اجلماعات اإلرهابية، وحتديُد أماكن جتمُّ
ثالُث مجموعات  تبرز  ولكن  الثالثة.  احلدود  على طول  تنتشر  حيث 

ميكن احلديث عنها على النحو اآلتي:
بإساءة  ▪ املسلَّحة  اجلماعة  هذه  تُتَّهم  ما  كثيًرا  »الدوزو«:  جماعة 

معاملة مجتمع الفوالني، وقد خرجت هذه اجلماعُة عن السيطرة، 
ر، وغالًبا ما تهاجم  وتضمُّ يف صفوفها كثيًرا من املراهقني والُقصَّ
ذت  ونفَّ املنطقة،  تأمني  من مساعدتها يف  بداًل  املسلَّحَة  القواِت 

ان األبرياء. كثيًرا من الهَجمات على السكَّ
جماعة »نصرة اإلسالم واملسلمني«: وهي جماعة مسلَّحة اندمجت  ▪

2017م،  عام  الساحل  منطقة  يف  اإلرهابي  القاعدة  تنظيم  مع 
وتنشط يف مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي أكثُر اجلماعات 
كقوة  وجودها  إلثبات  تسعى  إذ  املنطقة؛  يف  نشاًطا  اإلرهابية 
أن  ومع  اإلرهابي.  داعش  لتنظيم  الكبير  التأثير  مقابل  مؤثِّرة، 
ذت  نفَّ فقد  بكثير،  داعش  من  أقلُّ  اجلماعة  هذه  أعضاء  عدد 
هَجمات قوية خلَّفت كثيًرا من الضحايا، يف صفوف جيش دولة 
مالي والقوات األجنبية، ويذكر مراقبون أن هذه اجلماعَة تستميل 

شوة والترهيب؛ ملساعدتها يف الهَجمات. ان بالرِّ السكَّ
فرع تنظيم داعش يف الصحراء الكبرى: يأتي صعوُد فرع تنظيم  ▪

داعش يف هذه املنطقة يف ظلِّ ارتفاع عمليات العنف واإلرهاب، 
ورغبة التنظيم يف نقل »مركز ِثَقله« من منطقة الشرق األوسط 
العراق  يف  املزعومة  إمارته  سقوط  فمنذ  اإلفريقية،  ة  القارَّ إلى 
ذ مذابَح كثيرة  والشام وهو ينتشر بقوة يف مالي والنيجر، وقد نفَّ
بحقِّ املدنيني، وال سيَّما مجازِر تاجونا وكارو يف دائرة أنسونغو، 
من  بالقرب  داي  داري  يف  وأيًضا  2021م،  أغسطس  أوائل  يف 

احلدود املالية يف النيجر. 
األمُر  ويصل  املنطقة،  تلك  يف  بينها  فيما  اجلماعاُت  هذه  وتتنافس 
الضحايا.  من  كثيًرا  تخلِّف  دامية  صدامات  إلى  األحيان  بعض  يف 
نهاية  اإلسالم  نصرة  وجماعة  داعش  تنظيم  فرع  بني  التنافُس  وبدأ 
من  »ماسينا«  حترير  جبهة  من  مقاتلني  انتقال  إثر  يف  2019م؛  عام 
الِعرق الفوالني إلى صفوف داعش، واعتبار إدارة »أمادو كوفا« أُحاديَة 

اجلانب، تسعى إلى تطبيق الشريعة باعتدال، وليس لديها مانٌع من فتح 
مفاوضات مع دولة مالي. 

تنظيم  باسم  الناطقة  النبأ(  )مجلَّة  دفع  الذي  السبب  هو  هذا  ولعلَّ 
ين  باملرتدِّ كوفا«  و»أمادو  غالي«  أغ  »إياد  إلى وصف  اإلرهابي  داعش 
واخلونة. ويؤكِّد مراقبون أن املعركة األساسية القادمة على اجلماعات 
حكومات  بني  تكوَن  لن  لكنَّها  اإلفريقية.  ة  القارَّ يف  ستكون  اإلرهابية 
ستشهد  بل  آخر؛  طرف  من  القتالية  واجلماعات  طرف  من  املنطقة 
تستمرُّ  رمبا  التي  املنافسة  بسبب  اجلماعات  هذه  بني  دامًيا  صراًعا 

سنوات طويلة.

تمويل اإلرهاب
لتمويل  مصادَر  ة  عدَّ الوقت  مرور  مع  اإلرهابية  اجلماعاُت  طوَّرت 

أنشطتها اإلجرامية، ومنها:
اختطاُف الرهائن وطلب الِفدى.  ��
املتاجرةُ بالبشر وتهريبهم، واالبتزاز، والسرقة.  ��
استغالل املنظمات غير الربحية. ��
فرض الضرائب على املواطنني. ��
والذهب،  �� واألملاس،  والفحم،  النفط،  يف  املشروعة  غير  التجارة 

على  ا  جّدً اإلرهابية  اجلماعاُت  وتعتمد  اإللكترونية.  والُعمالت 
أيدي  على  كبيًرا  رواًجا  تشهد  التي  رات،  املخدِّ جتارة  تدفقات 
اإلرهابيني يف املنطقة، وتشرف اجلماعاُت اإلرهابية على عمليات 
املداخيل  هذه  على  وحتُصل  الذهب.  تعدين  مواقع  يف  التهريب 
نقًدا أو عيًنا، مثل رؤوس املاشية، وأحياًنا حتصل على أشخاص 
لتمويل  الدخل  هذا  كلُّ  ص  ويُخصَّ عبيًدا.  جلعلهم  أو  للتجنيد، 

األنشطة اإلرهابية، وإعالة املقاتلني وأسرهم.
ق أي فارق  له دوُل املنطقة يف محاربة اإلرهاب لم يحقِّ إن النهج الذي تفضِّ
ر بكبح نشاط املجموعات اإلرهابية، بل إن دائرة العنف  على األرض يبشِّ
الذي تقوُده هذه اجلماعات تتسع بسرعة، مما يوجب اتخاَذ نهج أكثَر 
شمولية، يعتمد على احلضور القويِّ للدولة، وال سيَّما يف املناطق النائية، 
ة والتعليم، والتدريب  مع توفير اخِلْدمات األساسية، مثل: املياه والصحَّ

املهني، وتوفير فرص للعمل، ورفع املستوى املعيشي للشباب والنساء. 
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 د. محمد يزيد ذو القبلي 

 أستاذ القانون في كلية أحمد ابراهيم ، الجامعة اإلسالمية العالمية، ماليزيا.

يات وعَقبات صعوبات وتحدِّ
ودقيقة؛  خِطرة  موضوعات  يف  علمية  بحوث  تواُفر  من  الرغم  على 
رة كالصواريخ  كالبحوث يف مواضيع األسلحة النووية، واألسلحة املتطوِّ
البيولوجية  واألخطار  ة،  األشعَّ وبحوث  الباليستية،  للصواريخ  ة  املضادَّ
والبحوث يف مواضيع عصابات  واملوادِّ اخلطرة األخرى،  والكيميائية، 
رات، وفساد السياسيني، يبقى البحُث يف موضوع اإلرهاب أمًرا  املخدِّ

ة به. د مبجموعة من األخطار اخلاصَّ جليًل يتفرَّ
ومن تلك األخطار ما يرتبط ببحوث اإلرهاب دون سواها من البحوث، 
ص  املتخصِّ الناقد  أو  الباحُث  يتعرَّض  أن  ميكن  املثال:  سبيل  فعلى 
واملواقف  والعقبات  يات  التحدِّ من  كثير  إلى  هيَونيَّة  للصِّ )األكادميي( 
وعرقلة  بحثه  دعم  رفض  أو  اجلسدي،  االعتداء  كخطر  اإلشكالية؛ 
بل شكٍّ  أمر  وهو  اإلسرائيلية.  الضغط  لقوة جماعات  نظًرا  متويله؛ 

قد  التي  العلمي،  البحث  أهداَف  تُناقض  نتائج  عليه  وتترتَّب  محبط، 
تكون بنَّاءة ويف مصلحة اجلميع، ومنهم اليهوُد أنفسهم.

وكذلك يواجه الباحثون يف شؤون اإلرهاب يف ِمنَطقة الشرق األوسط 
التفسير  يف  تتجلَّى  قليلة،  غير  متاعَب   )MENA( إفريقيا  وشمالي 
وخيمة.  سلبيًة  عواقَب  يسبِّب  ة؛ مما  اجلادَّ العلمية  لبحوثهم  اخلاطئ 
البحوث  نشُر  يؤدِّي  فقد  َدوًما،  الغرب  دول  يف  بأفضَل  احلاُل  وليس 
املوضوعية األمنية، والنقدية الكاشفة لسياسات احلكومات ونهجها يف 
مكافحة اإلرهاب، إلى تصنيفها ورفضها وإدراجها يف القائمة السوداء. 
اء انتقادهم البنَّاء  لون من جرَّ فمثًل: قد يواجه الباحثون خلَف ما يؤمِّ
م واملتحيِّز بربط  لنهج فرنسا يف التعامل مع املسلمني، وادِّعائها املنظَّ

اإلسلم ُظلًما بالتطرف واإلرهاب.

إن اخلوَض يف موضوع اإلرهاب ليس باألمر السهل أبًدا؛ ومن أشهر تعريفات اإلرهاب: أنه العنُف أو التهديُد بالعنف الذي يقوم به عن سبق 
د، أفراٌد أو جماعاٌت؛ لتحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية أو فكرية، بترهيب فئٍة كبيرة من الناس تتجاوز فئَة الضحايا املباشرين  إصرار وترصُّ

للعمل اإلرهابي.
واآلثاُر  ووسائله،  اإلرهاب  وطريقُة عمل  اإلرهاب،  أسباُب  وهي:  اإلرهاب،  رئيسة من قضايا  أربعة قضايا  اإلرهاب  دراساُت  تتناول  ما  وعادًة 
املذكورة؛  األربعَة  املقالُة اجلوانب  وتتجاوز هذه  اإلرهاب ومكافحته.  للقضاء على  املـُثلى  والوسائل  والفكرية لإلرهاب،  واالجتماعية  السياسية 
يات التي تواجه الباحثني يف قضايا اإلرهاب، فمن املهمِّ الفصُل بني الوقائع احلقيقية والتخيُّلت واألوهام  لتسلَِّط الضوء على األخطار والتحدِّ

عند اخلوض يف قضايا هذا املوضوع املثير واجلَدلي. 

الجانب المظلم

في بحوث اإلرهاب

راء
آ
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الباحثني  من  كثيًرا  تدفع  التي  القوية  األسباب  من  قليل  غيُر  وهناك 
إلى جتنُّب اخلوض يف موضوع اإلرهاب، ومن أبرز تلك األسباب التي 
البحثية  املوادِّ  بعُض  تكون  فقد  البحث،  ة  مادَّ طبيعُة  بها:  ون  يحتجُّ
تكون  وقد  أمرها،  يف  مشكوًكا  أو  محظورًة  للنشر،  منها  ة  املـُعدَّ حتى 
قانونية  أو  أخرى،  بلدان  ولكنَّها ممنوعٌة يف  ما  بلد  قانونية يف  املوادُّ 
كانت  ولطاملا  )اليوم(،  آخَر  زمان  قانونية يف  وغير  )األمس(  زمان  يف 
املوادُّ البحثيُة املشكوُك يف أمرها محفوفًة باملخاطر. كما تطغى قواننُي 
الطوارئ والقبضة األمنية يف كثير من البلدان على األحكام القياسية يف 
التشريعات املتعلِّقة بأحداث معيَّنة، وال سيَّما ما يتصل منها باإلرهاب، 
ا الدفاع إذا ما كانت التَُّهم متعلقًة بقضايا  مما يجعل من الصعب حّقً

التطرف واإلرهاب. 

مشكلة التأويالت القانونية
إلى  يدعو  قد  فيها  اخلوَض  لكنَّ  قانونيًة،  البحثية  املوادُّ  تكون  وقد 
إيقافه  أو  الباحث  مع  والتحقيق  البحث  رفض  إلى  يؤدِّي  ؛ مما  الشكِّ
ورمبا اعتقاله! وذلك بسبب عدم وجود قواننَي واضحة ناظمة للبحوث 
املتعلِّقة باإلرهاب. وهناك خطٌر حقيقي وهو توريُط الباحث ومحاكمته؛ 
الرتكاب جرمية جنائية، وال سيَّما عند حيازة موادَّ موصوفة على أنها 

)غير قانونية(.
وعلى ما يتوافُر من مقدار كبير من الدراسات والبحوث واملقاالت التي 
تتناول اإلرهاب، فإن معظمها ُمستهلَك، أو أُحاديُّ اجلانب، أو متحيِّز 
مبا ال يسمح بالدفاع عنه فكرّيًا. وتواجه املوادُّ البحثية يف هذا املجال 
ة البحثية،  يات، ومن ذلك الشكُّ بقانونية املادَّ الكثيَر من األخطار والتحدِّ
ة املخالفة، واختلف الوضع  وعدم اإلفصاح عن الوضع القانوني للمادَّ
القانوني باختلف البلد، وصعوبة الوصول إلى املوادِّ البحثية، وأخطار 
واألعمال  راع،  الصِّ مِبنَطقة  املرتبطة  واألخطار  املـَيداني،  البحث 
والبيانات  اإلحصائي،  التحليل  إلى  الشديد  واالفتقار  االنتقامية، 

املباِشرة، وغير ذلك كثير.
ويظهر جلّيًا عدُم قانونية بعض املنشورات واملوادِّ البحثية، مثل الكتيِّب 
فقد  للباحثني؛  كبيرة  اإلرهابية، ويف هذا مشكلة  الدعايَة  يروِّج  الذي 
، أو قسم الشرطة، أو َوحدة مكافحة  يحتاج باحثون من الفرع املختصِّ
اإلرهاب، أو وَحدات اجليش، إلى اخلوض يف هذه املوادِّ غير القانونية؛ 
َّا كان أغلُب التشريعات  لصياغة سياسة مناسبة ملكافحة اإلرهاب. وملـ
القضائية القائمة ال يفي بهذا الغرض، يبقى الباحثون ُعرضًة للمخالفة؛ 

بسبب حيازتهم موادَّ غيَر قانونية.
ن مقابلًة مع إرهابي أو  ومن اخلطر أيًضا إجراءُ بحث جتريبي يتضمَّ
مشتبَه فيه، فإن اإلرهابيني واجلماعات املسلَّحة مطلوبون للعدالة؛ لذا 

فإنهم ليسوا ُقربنا ينتظروننا لنُجرَي مقابلٍت معهم. ويتطلَّب الوصوُل 
َمن  غالًبا  وهم  بهم،  لإليقاع  ة  ُمعدَّ ليست  املقابلة  بأن  إقناَعهم  إليهم 
وقد  بهم،  اإليقاع  أو  أسِرهم  لتجنُّب  وزمانها؛  املقابلة  مكان  يختارون 
د سلمة  يغيِّرونه يف اللحظة األخيرة لضمان سلمتهم، وهذا األمر يهدِّ

املـُحاور الذي قد يُختَطف أو يُقتَل. 

مشكلة الحياد ونقص البيانات
ياً آخر، لذلك لن  اس بطبيعته؛ مما يُعدُّ حتدِّ إن اإلرهاب موضوٌع حسَّ
التحيُّز؛ لذا  البحث يف هذا املجال غالًبا حيادّيًا، وال خالًيا من  يكوَن 
، غالًبا ما يُصبَغ موضوع بحث اإلرهاب بِصبغة شخصية  ولسوء احلظِّ
 Adam »ث البروفسور »آدم دولنك تشوبها احلساسية املـُفِرطة. ويتحدَّ
اإلرهاب« عن هذا  امليدانية حول  البحوث  »إجراء  كتابه:  Dolnik يف 
ة  اخلاصَّ البياناِت  بتسييس  تقوم  األطراف  »جميُع  ًرا:  محذِّ الشأن 
باإلرهاب؛ نظًرا حلساسية هذه املسألة واستثارتها للعواطف، وطبيعتها 
التي تفِرض ذلك؛ لذا يتطلَّب البحُث يف مجال اإلرهاب مستًوى أعلى 

ة النتائج والثقة بها«.  من التوثيق واحليادية؛ ضماًنا لدقَّ
والتحليل  املتوافرة،  البيانات  النقص احلادُّ يف  يزيد األمر سوًءا  ومما 
اإلحصائي، وكذلك َضعف مناهج البحث، وصعوبة العثور على مصادَر 
قة؛ لذا أصبح االعتماُد أكبر  إعلمية موثوقة بسبب التحيُّز وِفقدان الدِّ
شيًئا  تُضف  لم  معظمها  يف  التي  املصدر،  املفتوحة  املستندات  على 

جديًدا أو ذا بال. 
ويف األخطار النفسية حتدٍّ آخُر للباحثني، فقد تنطوي مخالفُة االجتاه 
ة على  السائد أو النسخة املقبولة رسمّيًا من بحٍث ما على أخطار جمَّ
الباحث، وقد تكون عواقُب كتابة شيء يعارض وجهَة النظر السائدة، أو 
يُعارض سياسًة حكومية، أمًرا كارثّيًا تكون نتيجتُه رفَض طلب التمويل، 

أو اإلدراج يف القائمة السوداء، أو االعتقال، أو غير ذلك. 
املقابلت  املسؤول عن  الباحث  يُدَرج اسم  التجريبية، قد  البحوث  ويف 
يف القائمة السوداء، وقد يستهدفه الحًقا اإلرهابيون واملسلَّحون. فنتائج 
بأنه  الباحث  يُوَصف  وقد  واستفزازية،  للجدل  مثيرةً  تبدو  قد  البحث 
دة، على الرغم من كتابته  متعاطٌف مع اإلرهابيني أو اجلماعات املتشدِّ

تقريَره بحيادية وموضوعية واتِّزان.

خاتمة القول
ذات  اجلهات  جميع  من  اإلرهاب  بحوث  بكتابة  ة  جمَّ عَقباُت  حتفُّ 
الصلة، لذا ولضمان تقليل األخطار املرتبطة ببحوث اإلرهاب، ينبغي 
ن من امتثاله للقانون، والتزامه باملعايير األخلقية  على الباحث أن يتيقَّ
للبحث، وأهمُّ من ذلك أنه على احلكومات أن تضَع إطاًرا قانونّيًا مناسًبا 

م بحوث اإلرهاب، فالبحث اجليِّد يعود بالفائدة على اجلميع.  ينظِّ
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فائقة  الوتيرة  ظل  ففي  خيالّيًا،  كابوًسا  النووي  اإلرهاُب  يُعِد  لم 
ن  م العلمي الذي يعيشه عاملنا، تبرز املخاوف من متكُّ السرعة للتقدُّ
اجلماعات اإلرهابية من احلصول على سالح نووي، أو تنفيذ هجوم 
على محطة نووية، فقد أبلغت »الوكالة الدولية للطاقة الذرية« عن 
عالي  باليورانيوم  تتعلق  حادًثا   18 بينها  نووي،  تهريب  حالة   175
بعض  أن  إلى  احلوادث  بعُض  وتشير  البلوتونيوم،  أو  التخصيب 
اجلماعات اإلرهابية سعت للحصول على موادَّ نووية، ففي ديسمبر 
اليورانيوم  من  كيلوغرامات   4 التشيكية  الشرطُة  صادرت  1994م 
عالي التخصيب، ويف العام نفسه صادرت الشرطُة األملانية أكثر من 
400 غرام من البلوتونيوم، ويف أكتوبر 2001م ألقت الشرطُة التركية 
القبَض على رجلني بحوزتهما 1.16 كجم من اليورانيوم املستخدم يف 
عن  الروسية  الدفاع  وزارةُ  أبلغت  نفسه  الشهر  ويف  األسلحة،  صنع 
تخزين  مواقع  اقتحام  اإلرهابية  اجلماعاُت  حاولت  عندما  حادثتني 

ت لهما.  نووية روسية، ولكن الِوزارة تصدَّ
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يف وقت مبكر من عام 1982م، وجدت دراسة أجراها »مختبر أرغون 
الوطني«، التابع لوزارة الطاقة األمريكية، أنه إذا اصطدمت طائرة 
نفاثة مبفاعل نووي واشتعل 1% فقط من وقودها بعد االصطدام، 
فإن االنفجار الناجت قد يصعب احتواؤه أو السيطرة عليه بسهولة. 
ث  املتحدِّ كيد«  »ديفيد  د  أكَّ 2001م،  سبتمبر  هجمات  أعقاب  ويف 
باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذا الرأي، قائاًل: »جرى بناء 
ل الصدمات، ولكن ليس تأثير طائرة ركاب عريضة  املفاعالت لتحمُّ
الضربة  وعواقب  ضعيفة،  أهداف  هذه  بالوقود...  مليئة  اجلسم 

املباشرة ميكن أن تكون كارثية«.
يف ظلِّ هذه املخاوف تتضافر جهود العالم للحيلولة دون وقوع هذا 
ملكافحة  العاملية  املتحدة  األمم  إستراتيجية  دعت  فقد  الكابوس، 
اإلرهاب الدوَل األعضاء واملنظماِت الدولية إلى مكافحة تهريب املواد 
الكيماوية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية، وضمان عدم استخدام 
التطورات يف التقنية احليوية ألغراض إرهابية، وحتسني الضوابط 
واملواد  باألسلحة  املشروع  غير  االجتار  ملنع  واجلمركية  احلدودية 
السادس  البند  ويف  والنووية.  واإلشعاعية،  والبيولوجية،  الكيماوية، 
جميَع  العامة  اجلمعيُة  دعت  2018م(،  )يونيو  اإلستراتيجية  لهذه 
الشامل  الدمار  أسلحة  اإلرهابيني حيازة  »منع  إلى  األعضاء  الدول 

ووسائل إيصالها«. 
ملكافحة  العاملية  املبادرةُ  النووي  اإلرهاب  محاربة  جهود  أبرز  ومن 
اإلرهاب النووي )GICNT(، وهي شراكة دولية طوعية من 89 دولة و6 
مراقبني رسميني، تعمل على حتسني القدرة على املستويني الوطني 
القيام  طريق  عن  ومنعه،  النووي  اإلرهابي  احلدث  لكشف  والدولي 
واإلجراءات  والسياسات  اخلطط  ز  تُعزِّ األطراف،  متعددة  بأنشطة 
ست هذه املبادرة يف  وقابلية التشغيل البيني للدول املشاركة. وقد أُسِّ
16 يوليو 2016م بإعالن مشترك بني الرئيس األمريكي جورج دبليو 
بوش والرئيس الروسي فالدميير بوتني، ويشترك البلدان يف رئاسة 
ت املبادرة أكثر من 100 نشاط متعدد األطراف، وأحد  املبادرة، ونفذَّ

ا رفيع املستوى. عشر اجتماًعا عاّمً

مبادئ المبادرة 
يلتزم املشاركون يف املبادرة بعدٍد من املبادئ احلاكمة لتطوير قدرة 
د ومنهجي، مبا  الشراكة ملكافحة اإلرهاب النووي على أساس محدَّ
يتفق مع السلطات القانونية الوطنية واألطر القانونية الدولية ذات 
واتفاقية  النووي،  اإلرهاب  أعمال  قمع  اتفاقية  سيَّما  وال  الصلة، 
احلماية املادية للمواد النووية وتعديلها لعام 2005م، وقرارا مجلس 

األمن التابع لألمم املتحدة: 1373 و1540. وهذه املبادئ هي: 
للمواد املشعة 	  املادية  والرقابة ونُُظم احلماية  تطوير احملاسبة 

والنووية.
تعزيز أمن املنشآت النووية املدنية.	 

املشعة 	  واملواد  النووية  املواد  اكتشاف  على  القدرة  حتسني 
األخرى من أجل منع االجتار غير املشروع بهذه املواد، ويشمل 
ذلك التعاون يف البحث والتطوير لقدرات الكشف الوطنية التي 

ميكن أن تكون قابلة للتشغيل املتبادل.
حتسني قدرات الدول األعضاء يف البحث عن املواد النووية أو 	 

غيرها من املواد املشعة أو األجهزة التي تستخدمها ومصادرتها 
وإرساء رقابة آمنة عليها.

امتالك 	  إلى  الذين يسعون  املالذ اآلمن لإلرهابيني  إيجاد  منع 
األسلحة النووية وغيرها من املواد املشعة أو استخدامها.

ضمان وجود أطر قانونية وتنظيمية وطنية مناسبة كافية تتيح 	 
املسؤولية اجلنائية املناسبة لإلرهابيني وأولئك الذين يسهلون 

أعمال اإلرهاب النووي.
حتسني قدرات املشاركني على االستجابة والتخفيف والتحقيق، 	 

استخدام  على  تنطوي  التي  اإلرهابية  الهجمات  حاالت  يف 
تطوير  ذلك  يف  مبا  املشعة،  املواد  من  وغيرها  النووية  املواد 
الوسائل التقنية لتحديد املواد النووية وغيرها من املواد املشعة 

املستخدمة يف احلادث.
النووي 	  اإلرهاب  أعمال  بقمع  املتعلِّقة  املعلومات  تبادل  تعزيز 

القوانني  مع  يتفق  مبا  املناسبة  التدابير  واتخاذ  وتسهيلها، 
ية املعلومات. الوطنية وااللتزامات الدولية حلماية سرِّ

 مجموعات العمل
تدريباٍت  ت  نفذَّ التي  العمل  مجموعات  من  عدًدا  املبادرةُ  أنشأت   
وورَش عمل ولقاءات؛ لتحقيق أهداف املبادرة، وهذه املجموعات هي:

 )NDWG( أوًل: مجموعة التحري النووي 
املواد  للكشف عن  الوطنية  القدرات  بناء  املجموعُة على  تعمُل هذه 
النووية وتعزيزها، عن طريق إيجاد مخرجات عملية لزيادة الوعي، 
وتهتم  الكشف.  خلبراء  التوجيه  وتقدمي  واخلبرة،  املعرفة  ونقل 
باملخرجات  املتحدة  اململكة  ترأسها  التي  النووي  التحري  مجموعة 
إرشادات  وتقدمي  واخلبرة،  املعرفة  ونقل  الوعي،  لزيادة  العملية 
فاعلة  بنية وطنية  لدعم  واملختصني  الكشف  لكلٍّ من خبراء  عملية 
النووية  املواد  واكتشاف  النووية،  األسلحة  عن  للكشف  ومستدامة 
ويف  عليها.  والسيطرة  التنظيمية،  السيطرة  عن  اخلارجة  ة  واملشعَّ

سبيل ذلك، فإن املجموعة تعمل على اآلتي: 
املستوى 	  ة على  واملشعَّ النووية  املواد  الكشف عن  بناء قدرات   

الوطني وتعزيزها. 
تطوير إرشادات عملية خلبراء الكشف. 	 
وأصحاب 	  الكشف  خبراء  بني  واخلبرة  املعرفة  نقل  تعزيز   

املصلحة اآلخرين. 
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زيادة الوعي بتحديات الكشف الرئيسة وإستراتيجيات التخفيف. 	 

 تنظيم أنشطة تعزز التنفيذ العملي للشركاء ألفضل ممارسات 	 
الكشف عن األسلحة النووية. 

وقد جنحت املجموعة يف جمع خبرات وجتارب يف أربعة مجلدات، 
وتصورات  النووية،  األسلحة  عن  للكشف  معيارية  سالسل  ت  ضمَّ
ميكن  التي  الطرق  مع  تتعامل  باملخاطر،  واعية  دفاعية  هياكل 
للتنظيمات اإلرهابية بواسطتها نقل املواد املشعة أو النووية، فضاًل 
املستقبلية  األنشطة  لتنظيم  للشركاء؛  م  املصمَّ التمرين«  »دليل  عن 

ز التقييم الذاتي. التي تُعزِّ

ملواجهة  إقليمية  متارين  تنظيَم  املجموعة  عمُل  ن  تضمَّ كذلك 
وحتديد  اإلقليمي؛  التعاون  وتعزيز  احلدود،  عبر  الكشف  حتديات 
للكشف  منسق  حكومي  نهج  وبناء  الكشف؛  يف  املمارسات  أفضل 
املجموعُة  مت  نظَّ وقد  النووية.  املواد  يف  املشروع  غير  االجتار  عن 
عدًدا من التمارين وورش العمل مع 39 دولة و3 منظمات، من أهمها 
مترين »سقف العالم« الذي جرى بني يومي 17 و19 أكتوبر 2017م يف 
»دوشانبي« عاصمة طاجيكستان، وشاركت فيه جهات إنفاذ القانون 
يف  الشرعي  والطب  النووي  الكشف  مجاالت  يف  الفنيون  واخلبراء 
للكشف عن  وطنية  بًُنى  تطوير  بهدف  الوسطى؛  آسيا  أنحاء  جميع 
تطوير  املمارسات يف  وأفضل  التحديات  النووية، وحتديد  األسلحة 
فقد  »كينابالو«  مترين  أما  اخلبرات.  أفضل  وتبادل  وطنية،  برامج 
مع  بالتعاون  ماليزيا،  يف  2018م  أغسطس  و9   7 يومي  بني  جرى 
قدرات  على  التمرين  هذا  ز  وركَّ الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة 
الكشف واالستجابة النووية املطلوبة لالستجابة بفاعلية للتهديدات 
البحرية  احلدود  داخل  احلساسة  املواقع  تستهدف  التي  األمنية 

املشتركة ملاليزيا وإندونيسيا والفلبني. 

2018م  أكتوبر  و11   9 بني  املتحدة  واململكة  ليتوانيا  واستضافت 
ورشة »احلارس الثانية«، وهي امتداد لورشة »احلارس األولى« التي 
السابق.  العام  يف  املتحدة  اململكة  مع  بالتعاون  بلغاريا  استضافتها 
األمن  متارين  لبرامج  املمارسات  أفضل  بتنفيذ  الورشة  واهتمت 

النووي الوطنية، ودورة تخطيط التمرين، وتقييم التمرينات. 

فبراير  و14   12 بني  ورشًة  األملانية  كارلسروه  مدينة  واستضافت 
عروًضا  موا  قدَّ دولة،   24 من  خبيًرا   50 من  أكثر  جمعت  2019م، 
مميزة، ودراسات حالة، والعديد من مناقشات املجموعات الصغيرة، 
لدعم عمليات  املمارسات؛  وأفضل  التقنية،  التحديات  فيها  ناقشوا 

الكشف اإلشعاعي والنووي.

)IAG( ثانًيا: مجموعة التنفيذ والتقييم
العام  دها االجتماع  التي يحدِّ بتنفيذ األولويات  تقوم هذه املجموعُة 
للمبادرة، وضمان تنسيق أنشطة املبادرة، وتكاملها مع اجلهود الدولية 

للمبادرة؛  التابعة  العمل  مجموعات  جهود  على  واإلشراف  األخرى، 
لتنظيم األنشطة التي تتناول املجاالت الوظيفية ذات األولوية. 

يقود املغرُب مجموعَة التنفيذ والتقييم التي تضمُّ كاّلً من إسبانيا، 
مرن  عمل  برنامج  بتطوير  حالّيًا  وتهتمُّ  وفنلندا.  وهولندا،  وكوريا، 
وتنفيذه بواسطة ثالث مجموعات عمل أخرى هي: مجموعة الكشف 
عن األسلحة النووية، ومجموعة الطب الشرعي النووي، ومجموعة 

االستجابة والتخفيف.

 )NFWG( ثالًثا: مجموعة التحليل اجلنائي النووي 
تُعنى هذه املجموعُة التي ترأسها كندا بتطوير التوجيهات واألنشطة 
النووي، وتساعد الشركاء على  بالتحليل اجلنائي  الوعي  التي ترفع 
الدولية،  احلكومية  العالقات  وتعزيز  األساسية،  القدرات  تطوير 

وتبادل أفضل املمارسات.

منذ اجتماع طوكيو يف عام 2017م، عقدت املجموعة ورشتي عمل 
ومتارين مع 37 دولة وخمس منظمات مشاركة، وأنتجت أدوات تهتمُّ 
بإظهار كيف ميكن للتحليل اجلنائي النووي أن يدعم على نحٍو كبير 
إنفاذ القانون يف مكافحة اإلرهاب النووي، وأسهمت يف تعزيز التعاون 

والتنسيق بني األوساط العلمية والتقنية يف الدول األعضاء.

يف 26 يونيو 2017م، عقدت مجموعة التحليل اجلنائي النووي ورشَة 
للمفوضية  التابع  املشتركة  األبحاث  مركز  خبراء يف  واجتماع  عمل 
األوروبية يف كارلسروه بأملانيا؛ لتبادل وجهات النظر يف االعتبارات 
يف  وعرضها  وإنتاجها  النووية،  اجلنائية  األدلة  بإعداد  اخلاصة 
الهيئات القانونية، مع التركيز على كيفية ضمان أن األدلة التي تُتبادل 

عبر احلدود الدولية ميكن قبولها يف اإلجراءات القضائية.

املجموعة،  مع  بالتعاون  رومانيا،  طوَّرت  2017م،  نوفمبر  و8   7 ويف 
التحليل  دعم  بشأن  أوليمبوس«  تأهيل  »إعادة  اإلقليمي  التمرين 
اجلنائي النووي للتحقيقات، شارك فيه أعضاء هيئات إنفاذ القانون 
البحر  منطقة  أنحاء  جميع  من  النووي  اجلنائي  التحليل  ومسؤولو 
األسود، وناقشوا التحديات املرتبطة بالتحقيق وبناء قضية ملالحقة 
األعمال اإلجرامية واإلرهابية، التي تنطوي على مواد مشعة خارجة 
عن السيطرة التنظيمية، ودعوا إلى إنشاء برامج تدريب وطنية مع 
يف  التحقيق  يف  املشاركة  الكيانات  جلميع  منتظمة  تدريبية  دورات 
ة؛ لضمان املستوى الضروري  احلوادث التي تنطوي على مواد مشعَّ

من التدريب على السياسات واإلجراءات. 

من  بدعم  تايالند،  استضافت  2018م،  مارس  و9   6 بني  املدة  ويف 
 Destiny Elephant الفيل«  »مصير  مترين  ونيوزيلندا،  أستراليا 
والسياسية،  والتشغيلية  التقنية  االعتبارات  ملناقشة  بانكوك؛  يف 
التحقيق يف  أثناء  يف  الوطني  املستوى  على  السلطات  بني  للتنسيق 
القضايا  مراعاة  مع  ة،  مشعَّ مواد  استخدام  ن  تتضمَّ إرهابية  حادثة 
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نت  والتحديات واحللول املركزية املرتبطة بقواعد اإلثبات. وقد تضمَّ
النتائج الرئيسة للتمرين حتديَد املهام املناسبة للمؤسسات احلكومية 
ومسؤولياتها، وحتديد الصالت والقواسم املشتركة بني األدلة اجلنائية 
التقليدية والنووية، وزيادة الوعي بالقضايا التقنية والسياسية التي 

ميكن أن تُؤثِّر يف صنع القرار قبل التحقيق يف احلادث ويف أثنائه.

و1  يناير   29 يومي  بني  مونتريال  الكندية  العاصمة  واستضافت 
الذي   Resolute Sentry 2019م، مترين »احلارس احلازم«  فبراير 
ة  ن سيناريو لالستجابة حلدٍث عابر للحدود لتهريب املواد املشعَّ تضمَّ
واستكشف  املناسبة،  املعلومات  تبادل  وطرق  بروتوكوالت  بواسطة 
األطر  يف  الدولية  القانونية  الصكوك  إدماج  سبل  أيًضا  التمرين 

القانونية احمللية لدعم جهود املقاضاة الوطنية واإلقليمية.

)RMWG( رابًعا: مجموعة الستجابة والتخفيف
املمارسات  أفضَل  األرجنتني  ترأسها  التي  املجموعُة  هذه  تدرُس 
والتقنيات املتعلِّقة باألزمات، أو حاالت الطوارئ، عندما يكون هناك 
إرهابي  حادث  بسبب  اإلنسان،  حياة  على  محتمل  أو  مباشر  تهديٌد 

إشعاعي أو نووي.

50 دولة و3 منظمات،  6 ورش عمل ومتارين مع  املجموعُة  عقدت 
واستضافت األرجنتني مترين إدارة الطوارئ اإلشعاعية بني 27 و29 
سبتمبر 2017م؛ للردِّ على أي تهديد أو حادث إرهابي نووي، وحاكى 
ة؛  مشعَّ موادَّ  على  احلصوَل  إرهابية حتاول  منظمٍة  تهديَد  التمرين 
الستخدامها يف إحداث أضرار جسيمة للجمهور، وزعزعة االستقرار 

يف املنطقة.

واستضافت اململكة املتحدة ورشة عمل »األسد األزرق« بني يومي 6 
و8 فبراير 2018م؛ لفهم تأثيرات إجراءات االستجابة الفورية على 
اآلثار طويلة املدى لهجوم إرهابي نووي، وناقش املشاركون النماذج 
ن استخدام مواد  وأفضل املمارسات للردِّ على هجوم إرهابي يتضمَّ
قد  التي  املبكرة،  االستجابة  إلجراءات  بالتخطيط  واهتموا  ة.  مشعَّ
هذا  ملثل  املدى  طويلة  التأثيرات  من  التعايف  إلى  االنتقال  ل  تسهِّ

الهجوم. 

جوانب  جميع  يف  احملليني  القادة  إشراك  ضرورةَ  الورشُة  وأكَّدت 
االستجابة والتعايف، وأن يتَّخذ تدريُب أول املستجيبني نهًجا شاماًل 
للسيناريوهات وتوقعها  التخطيط  جلميع املخاطر؛ ملساعدتهم على 

عند الوصول إلى املوقع. 

مت مجموعُة االستجابة والتخفيف مترين »الصقر الشرس« يف  ونظَّ
املجر بني يومي 10 و12 أبريل 2018م، عن أمن املصادر اإلشعاعية 
تُؤثِّر  التي  الرئيسة  العوامل  املشاركون  وناقش  للسرقة،  واالستجابة 
البحث  ذلك  يف  مبا  للسرقة،  واالستجابة  ة  املشعَّ املصادر  أمن  يف 
»النمر  مترين  املكسيكية  اخلارجية  وزارة  واستضافت  واالسترداد. 

اكتشاف  ن التمريُن محاكاةَ  األسود« بني يومي 29 و31 مايو، وتضمَّ
ة، وقياس القدرة  مسؤولني يف نقطة تفتيش جمركية وجود موادَّ مشعَّ
على االستجابة حلاالت الطوارئ، وإجراءات نُُظم االتصاالت، وإنشاء 
وتطهيرهم،  املتضررين  األفراد  وإخالء  واألمن،  السالمة  محيط 
يف  واملقاضاة  والتحقيق  األدلة،  واستعادة  اجلرمية  مسرح  وإدارة 

الهجوم، وجمع األدلة من مسرح اجلرمية.
وبني 16 و19 من أكتوبر 2018م، استضافت العاصمة الصينية، بكني، 
ورشة »الباندا احملارب« يف موضوع االستجابة للطوارئ النووية يف 
التخطيط  بني  املواءمة  املشاركون  وناقش  الكبرى،  العامة  األحداث 
وحَددوا  القومي،  األمن  وأطر  الكبرى  العامة  األحداث  يف  لألمن 
أثناء  يف  واالستجابة  اإلرهابي  التهديد  الكتشاف  الالزمة  القدرات 

تلك األحداث. 
»النسر  عمل  ورشة  أبوجا  عاصمتها  يف  نيجيريا  استضافت  كذلك 
رعايتها  يف  شارك  التي  2019م،  أبريل  و11   9 يومي  بني  الشجاع« 
من  أكثَر  الورشُة  وجمعت  اإلرهاب،  ملكافحة  املتحدة  األمم  مكتب 
70 خبيًرا من 17 دولة، وقد ناقشوا التحديات، وأفضل املمارسات 
حلوادث  لالستجابة  القانونية  واألطر  اإلقليمي،  بالتنسيق  املتعلِّقة 

اإلرهاب النووي. 
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  د. سيلفي تاوسيج 

 باحثة بالمركز الوطني للبحث العلمي - فرنسا.

 اليسار المتطرف
في أمريكا الالتينية
نظرات تاريخية وقضايا معاصرة
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تتألف أمريكا الالتينية من تسعة عشر بلًدا، متتدُّ على مساحة جغرافية واسعة، بدًءا من املكسيك َشماًل إلى تشيلي واألرجنتني جنوًبا، وقد 
شهدت هذه البلداُن جتاِرَب تاريخيًة شديدة الختالف، غنيًة بتنوُّعها الثقايف واللغوي. وعلى الرغم من اختالفها محلِّّيًا، وعدم احتادها 

الواحدة  والدينية والسياسية  واللغوية  والتاريخية  الالتينية بجذورها اجلغرافية  أمريكا  اقتصادّيًا؛ فإن فكرة  أو  سياسّيًا 
ها: ضعف الدولة، فإن معظم دول أمريكا  فكرةٌ مقبولٌة سياسّيًا، وإن هذه الدوَل تشترك أيًضا بعوامَل عدة من أهمِّ

رات،  املخدِّ تهريب  لنتشار  املجاَل  يفسح  لها، مما  التابعة  األقاليم  على  حُتِكم سيطرتها  ل  الالتينية 
ونشوب حروب العصابات. مما يصُعب معه التطوُّر والزدهار وحتقيق الرفاهية، فالتفاوت 

التعليم والصحة غيُر متكافئة، والبُنى  الجتماعي كبير، والفرص يف ِقطاعي 
يات بات اليساُر املتطرف هو  التحتيَّة ضعيفة. ومع هذه التحدِّ

إقامة  إلى  سَعت  التي  الوحيدة  السياسية  القوةَ 
احتادات وتكتُّالت تتجاوز احلدوَد وجتمع 

واحدة  جبهة  لتكوين  البلدان 
سياسّيًا.
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اليسار المتطرف بين واقعين
ا هو عليه يف أوروبا،  يختلف واقُع اليسار املتطرف يف أمريكا الالتينية عمَّ
تعتمد على طبقة  السوفيتية  التجِربة  ولينني يف  ملاركس  َوفًقا  فالثورة 
إل بسيطرة  يكون  الشتراكية ل  وقيام  )البروليتاريا(،  الواعية  العمال 
الطبقة العاملة على وسائل اإلنتاج سياسّيًا واقتصادّيًا، وهو ما اصُطلح 
ي  على تسميته استبداَد الطبقة العاملة )دكتاتورية البروليتاريا(، والتحدِّ
األكبر لليسار املتطرف يف أمريكا الالتينية هو انخفاُض نسبة الطبقة 
احلربني  بني  ما  مرحلة  يف  املبذولة  اجلهود  من  الرغم  على  العاملة، 

العامليَّتني من بعض الدول لتحقيق الستقالل الذاتي الصناعي. 

ي يف دول  ول بدَّ من اإلشارة إلى ضرورة التريُّث يف تقدير هذا التحدِّ
يه  املخروط اجلنوبي؛ كاألرجنتني وتشيلي والبرازيل، التي تتميَّز مبا تسمِّ
الغموُض،  يكتنفه  اقتصاد  وهو  الرسمي،  غير  القتصاَد  مال  الشَّ دوُل 
الضريبي،  للتهرُّب  الدولة  أنظمة  يف  الفَجوات  بعض  ليستغلَّ  ُوِضع 
وغيره من املخالفات. ولكنه يخضع أحياًنا للضوابط واملعايير النظامية 
الصارمة يف الهياكل التقليدية كالحتادات والنقابات. وهذه املمارساُت 
لم حتَظ  الرسمي  القتصاد غير  ذات  الدول  السائدة يف  القتصادية 
لذلك  السوفيتية،  التطبيقات  َوفَق  املاركسية  النظرية  يف  بالهتمام 
أمريكا  املتطرف يف  اليساُر  اعتمد  بل  بحذافيرها؛  النظريُة  تطبَّق  لم 
ة عن الشعب والشعبوية، تلك املفاهيم  الالتينية على مفاهيمه اخلاصَّ

التي متيَّز بها على الرغم من الغموض الذي يعتريها.

رات في اليسار المتطرف المؤثِّ
أ - الثورة الكوبية:

الثقافة السياسية ألمريكا الالتينية،  أثٌر عميق يف  للثورة الكوبية  كان 
ة َوفَق »النظرية الفوكوية« التي وضعها  فاندلعت احلرُب الثورية يف القارَّ
ر الفرنسي روجيه ديبريه على مذهب حروب العصابات املسلَّحة،  املفكِّ
وبالرغم من نتائج هذه احلرب غير احلاسمة، إل أن انتشرت أفكارها 
على نطاق واسع، وصارت قياداتها رموًزا ومصدَر إلهام، ول سيَّما تشي 

جيفارا الذي أُعِدم يف بوليفيا.
إلى  ى  أدَّ والطعن، مما  بالنقد  الثوري  النضال  من  النمُط  هذا  وقوبل 
نظريًة  تبنَّت  التي  املاويَّة  اجلماعات  وظهور  املتطرف،  اليسار  تشرُذم 
جديدًة تستند إلى أفكار ماركس ولينني وستالني، وتعتمد على النموذج 
أكثَر  لكونه  توجن؛  تسي  ماو  الصيني  الشيوعي  القائد  بأفكار  ر  املطوَّ
الفالحني  طبقة  اتساُع  حيث  من  الالتينية  أمريكا  لظروف  مالءمًة 

املضطهدين فيها.

ب - احلرب الباردة:
الوليات  ل  وتدخُّ الباردة،  احلرب  بظروف  الالتينية  السياسُة  تأثَّرت 
املتحدة األمريكية املباشر وغير املباشر يف عملية كوندور التي مارست 
فيها السلطاُت اليمينية يف املخروط اجلنوبي ألمريكا الالتينية القمَع 
اليسار  أضعَف  مما  الشيوعية،  على  للقضاء  والغتيالت  السياسي 

املتطرف، وغيَّر مالمح املناهج الفكرية الثورية. 

ت
سا
درا
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ج - املؤثرات االجتماعية:   
من املؤثرات يف تغيُّر مسار اليسار املتطرف حركُة النزوح من الريف، 
ع احلَضري غير املنضبط، اللذان أوجدا ِقطاًعا شعبّيًا ضخًما  والتوسُّ
ل  األمران  وهذان  رسمي.  غير  واقتصاًدا  واإلقصاء،  اإلهماَل  يعاني 
فاليسار  التقليدية،  اليسارية  واحلركات  املنظماُت  معهما  تتوافق 
أجلأته  وقد  الجتماعية،  الفئات  بهذه  قبُل  من  يعبأ  ل  كان  التقليديُّ 
املتغيِّراُت اجلديدة إلى محاولة دمجها يف خططه مبا ل يخلو من ِصدام. 
األصلية،  املجتمعات  أثر  سابًقا  التقليديون  اليساريون  أهمَل  ولئن 
احلركات  فإن  األراضي،  ميلكون  ل  الذين  خرة  السُّ عمال  وطبقة 
ان األصليني، والطبقة املهملة  اليسارية املتطرفة اليوم تعدُّ مجتمَع السكَّ
يف  املؤثِّرة  اجلهات  يف  وتُصنِّفهم  العاملة،  الطبقة  بأهميَّة  املضطَهدة، 
الطبقات  التحوُّل اجلذري، والقادرة على إحداث نوع من الصراع مع 

الوسطى التي تعتمد عليها احلكوماُت اليمينية الليبرالية.

د- النزعة الوطنية:
الثقافية  والعوامل  التدخِل األمريكي،  السياسية ول سيَّما  العوامل  إن 
عليهم  القضاء  بل  األصليِّني؛  السكان  ثقافات  على  القضاء  ها  وأهمُّ
التاريخ  بذاكرة  املرتبطة  التاريخية  والعناصر  احلالت،  بعض  يف 
محوًرا  الوطنية  جعلت  القتصادية؛  والعناصر  للمنطقة،  الستعماري 
مركزّيًا يف الفكر الثوري األصولي. وقد أظهر اليساُر واليساُر املتطرف 
نزعًة  املوازين،  الباردة  احلرب  تقلَب  أن  َقبل  من  الالتينية  أمريكا  يف 
التي  بوليفار  لسيمون  العليا  الـُمثُل  يف  جتلَّت  وملِهمة،  جامحة  قومية 

ان  لم يطِوها النسيان؛ بل أُعيدت صياغتها َوفق الفكر األصولي لسكَّ
أمريكا األصليِّني الذي ينادي بالعودة ألمريكا ما قبل الستعمار الغربي.

كلمة أخيرة    
رة يف مذهبها املسيحي الكاثوليكي،  إن مجتمعات أمريكا الالتينية متجذِّ
وليست مجتمعاٍت َعلمانيًة ِصرفة، وهذا مما يُجبر اليساَر املتطرف على 
والرأسمالية  الستعمار  لكفاحه ضد  منطلًقا  املسيحية  الُهوية  اعتماد 
يَن أفيون الشعوب.  اإلمبريالية، على خالف عموم اليسار الذي يرى الدِّ
وقد أثَّر الفكُر املسيحي التحرري املناضل يف تيار اإلسالم السياسي 
الستعمار  حملاربة  األساسي  ُك  احملرِّ هو  لديهما  يُن  الدِّ إذ  وألهمه؛ 
مات فإن اليساَر املتطرف  والرأسمالية العاملية. وبالنظر لكلِّ هذه السِّ
يعطي األولويَة لألهداف الجتماعية قبل األهداف القتصادية، وللعمل 

التطوُّعي قبل العمل اإلجباري.

ألمريكا  األصولي  الثوري  اليساري  الفكَر  املقالُة  هذه  تناولت  وقد 
وسياسّيًا  وثقافّيًا  واقتصادّيًا  تاريخّيًا  شاملة،  نظرة  من  الالتينية 
وعقائدّيًا، من أجل فهم مدى جدوى املجالت التي يعمل بها، والقضايا 
يات التي ميثلها جلميع  ة، والتحدِّ التي يتطرق إليها على مستوى القارَّ
دول العالم؛ لكونه تيَّاًرا ملِهًما ومستقِطًبا، منذ حركة زاباتيستا ومنتدى 
ن ما يُعَرف اليوم بقلب املنهج الفكري العاملي لليسار  سان باولو، الذي كوَّ
والفكر  والنسوية  البيئة،  والدفاع عن  اإلمبريالية،  مناهضة  املتطرف: 

ان أمريكا األصليني.  املناهض لالستعمار، والدفاع عن قضايا سكَّ
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ه مبدينة الرياض، يوم الثالثاء 30 من نوفمبر 2021م، معالَي الدكتور عبد اهلل بن عبد العزيز الربيعة،  استقبل األمنُي العام للتحالف يف مقرِّ
املستشاَر بالديوان امللكي واملشرف العامَّ على مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية.

ل عن جهود التحالف يف محاربة اإلرهاب، وتنسيق جهود الدول األعضاء. وبحث اجلانبان ُسبل التعاون املشترك؛  واستمع معاليه لشرح مفصَّ
لتحقيق التكامل يف حماية املجتمعات من أخطار التطرف واإلرهاب. 

وألقى معالي الدكتور الربيعة محاضرًة بعنوان )جهود اململكة يف مجال اإلغاثة واألعمال اإلنسانية(، تناولت عدًدا من املبادرات واملشاريع اإلنسانية 
مها مركز امللك سلمان لإلغاثة؛ محلِّّيًا وإقليمّيًا وَدولّيًا.  التي يقدِّ

بحث األمنُي العام للتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب املكلَّف، اللواءُ الطيَّار الركن محمد بن سعيد املغيدي، مع معالي وزير الدولة 
ات التحالف املتعلِّقة بُخططه ومبادراته ونشاطاته.  لشؤون الدفاع يف دولة اإلمارات العربية املتحدة السيد محمد أحمد البواردي، آخَر مستجدَّ

ة يف احلرب على اإلرهاب. وناقش اجلانبان القضايا ذاَت االهتمام املشترك، وُسبل التعاون وتعزيز الَعالقات؛ لتحقيق األهداف املرجوَّ
د اللواء املغيدي أهميَة ما تبذله  جاء ذلك يف اللقاء الذي جمع بينهما يوم الثالثا 16 نوفمبر2021م، على هامش معِرض دبي للطيران 2021م. وأكَّ

دولة اإلمارات من جهود يف دعم التحالف، ملا تتمتَّع به من جتارَب وخبرات يف محاربة التطرف واإلرهاب. 

الدكتور الربيعة يزور التحالف 
وُيلقي محاضرة عن جهود المملكة اإلغاثية واإلنسانية

 األمين العام يبحث مع وزير الدولة اإلماراتي لشؤون الدفاع
ات التحالف آخر ُمستجدَّ
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رةَ تعاون مع جامعة امللك عبد العزيز ممثَّلًة يف معهد األمير  ع التحالُف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب يوم الثالثاء 9 نوفمبر 2021م، مذكِّ وقَّ
خالد الفيصل لالعتدال )اعتدال(. وأشار اللواءُ املغيدي إلى أن املذكِّرة تضع أساًسا لتنظيم التعاون يف مجال تقدمي الدراسات التي تُعنى مبكافحة 

التطرف العنيف، وتعميق االنتماء الوطني، متمنًِّيا أن ينتُج عنها ُمخَرجات تُسهم يف نشر ثقافة االعتدال والوسطية.
ة مجاالت، منها: احلَمالت اإلعالمية التبصيرية، والدراسات والبحوث، وتنظيم امللتقيات واملؤمترات، فضاًل  مشيًرا إلى أن هذا التعاوَن يشمل عدَّ

عن البرامج التثقيفية، والبرامج التدريبية والتأهيلية، والبرامج التقنية. 

مذكرة تعاون بين التحالف وجامعة الملك عبد العزيز
لمكافحة التطرف وتعميق االنتماء الوطني 

10 نوفمبر  الطيَّار الركن محمد بن سعيد املغيدي، يوم األربعاء  اللواءُ  العام للتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب املكلَّف  زار األمنُي 
ة، وكان يف استقباله معالي األمني العام للمنظمة الدكتور يوسف بن صالح العثيمني، وكباُر  2021م، مقرَّ منظمة التعاون اإلسالمي مبدينة ُجدَّ
عة بني اجلانبني يف منتصف شهر  رة التفاهم املوقَّ املسؤولني يف املنظمة. وبحث اجلانبان ُسبل تعزيز التعاون، وتنفيذ البرامج املشتركة َوفًقا ملذكِّ
يناير عام 2020م، يف املجاالت الفكرية واإلعالمية ومكافحة متويل اإلرهاب. وأشار اللواء املغيدي إلى أن هذا التعاون يُسهم يف جهود تنمية 
املجتمعات فكرّيًا، وتأكيد منهج الوسطية واالعتدال، ويأتي يف إطار إستراتيجية التحالف التي تهِدُف إلى بناء الشراكات والتعاون والتنسيق مع 

ولية وتعزيزها، وال سيَّما منظمِة التعاون اإلسالمي، التي ينتظم يف عضويتها معظُم أعضاء التحالف اإلسالمي.  املنظمات الدَّ

 تنسيق جهود التحالف ومنظمة التعاون اإلسالمي
في محاربة اإلرهاب
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ختام  يف  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  ملجلس  األعلى  املجلُس  أكدَّ 
يوم  )الرياض(  السعودية  بالعاصمة  ُعقدت  التي   42 الـ  دورته  أعمال 
واإلرهاب،  العنف  أشكال  رفَضه جلميع  2021م،  ديسمبر   14 الثالثاء 
ولية  الدَّ اجلهود  ودعم  متويله،  ومصادر  منابعه  جتفيف  وضرورة 
حملاربته. مشيًرا إلى أن التسامح والتعايش بني األمم والشعوب من أهم 
املبادئ والقيم التي بُنيت عليها مجتمعاُت دول املجلس، يف تعاملها مع 

الشعوب األخرى.
احلرمني  خادم  لدعوة  تلبية  املاضي،  ديسمبر  يف  ة  القمَّ ُعقدت 
صاحُب  اجتماعاتها  ورأَس  العزيز،  عبد  بن  سلمان  امللك  الشريفني 
الدفاع،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  العهد  وليُّ  امللكي  السموِّ 
 رئيس مجلس وزراء الدفاع لدول التحالف األمير محمد بن سلمان بن
عبد العزيز، ومبشاركة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
دولة اإلمارات العربية املتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وامللك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والسيد فهد بن محمود 
ُعمان،  بسلطنة  الوزراء  مجلس  لشؤون  الوزراء  رئيس  نائب  سعيد  آل 
والشيخ متيم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والشيخ مشعل األحمد 
مبارك  فالح  نايف  والدكتور  الكويت،  دولة  عهد  ولي  الصباح  اجلابر 

احلجرف األمني العام ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية.
َد املجلُس يف بيانه اخلتامي، على أن مواصلة )امليليشيات( احلوثية  وشدَّ
لألعمال اإلرهابية؛ بإطالق الصواريخ الباليستية، والطائرات املسيَّرة 
العربية  اململكة  يف  املدنية  واألعيان  املدنيني  الستهداف  خة؛  املفخَّ
ان  السكَّ باستخدام  واإلنساني؛  ولي  الدَّ القانون  ومخالفة  السعودية، 
القوارب  وإطالق  بشرية،  دروًعا  اليمنية  املدنية  املناطق  يف  املدنيني 
ولي.  والدَّ اإلقليمي  لألمن  خِطًرا  تهديًدا  يُعدُّ  خة، مما  واملفخَّ املسيَّرة 
ًدا احلقَّ املشروع لقيادة حتالف دعم الشرعية يف اليمن يف التعامل  مؤكِّ

مع هذه األعمال اإلرهابية، ومنع تهريب األسلحة إلى امليليشيات، التي 
املندب  باب  َمِضيق  العاملية يف  والتجارة  البحرية،  املالحة  تُهدد حريَّة 
والبحر األحمر، وُمشيًدا بكفاءة قوات الدفاع اجلوي امللكي السعودي 
يف اعتراض تلك الصواريخ والطائرات، التي بلغت نحو 423 صاروًخا 
ًخا.  مفخَّ مسيًَّرا  زورًقا  و98  خة،  مفخَّ مسيَّرة  طائرة  و834  باليستّيًا، 
ميليشيا  قادة  من  لعدد  ولي  الدَّ األمن  مجلس  بإدراج  البياُن  ب  ورحَّ
احلوثي ضمن قائمة العقوبات، ُمتطلًعا أن يُسهم القراُر يف وضع حٍدّ 
ألعمالها، وحتييد خطرها عن الشعب اليمني الشقيق، ودول اجلوار، 

واملالحة الدولية.
البحرين  إرهابية يف مملكة  عناصَر  على  القبض  بإلقاء  املجلُس  ه  ونوَّ
أخيًرا، لها ارتباطاٌت مبجموعات إرهابية يف إيران، وبحوزتها أسلحٌة 
تهديد  تستهدف  تخريبية؛  لعمليات  اإلعداد  يف  وشرعت  رات،  ومتفجِّ
د املجلُس مساندته ململكة  لم، وإشاعة الفوضى، وترويع اآلمنني، وأكَّ السِّ
البحرين يف كلِّ ما تتَّخذهُ من إجراءات؛ للحفاظ على أمنها واستقرارها، 
ًدا دعوته إليران للتوقف عن دعم اإلرهاب وإثارة النَُّعرات الطائفية  مجدِّ

يف دول املجلس، وأيًضا يف العراق ولبنان وسوريا واليمن.
شـاملة،  إصالحـات  إجـراء  علـى  اللبنانيـة  احلكومـَة  املجلـسُ  وحـثَّ 
وُمكافحة الفساد، وبسط سيادتها على جميع املؤسسات، ومنع حزب 
اهلل من ممارسـة نشـاطاته اإلرهابية، ودعمه للتنظيمات وامليليشـيات 
مؤسسـات علـى  السـالح  وحصـر  واالسـتقرار،  لألمـن   املزعزعـة 

الدولة الشرعية.
وأشار البياُن اخلتامي إلى تضامن املجلس مع جهود مكافحة اإلرهاب 
ًدا على  يف العراق وليبيا، وتعزيز األمن واالستقرار يف أفغانستان، مشدِّ
أهمية ضمان عدم استخدام األراضي األفغانية من ِقبل أيِّ جماعات 

إرهابية َدولية. 

القمة الخليجية الــ 42 بالرياض
نبُذ جميع أشكال اإلرهاب وتجفيُف منابعه 

فذ
وا
ن
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املنعقدة  الـ37  دورته  أعمال  ختام  العرب، يف  العدل  وزراء  مجلُس  دعا 
وَل العربية التي لم )تُصادق(  بالقاهرة يوم االثنني 6 ديسمبر 2021م، الدُّ
التصديق  إجراءات  إمتام  إلى  اإلرهاب  ملكافحة  العربية  االتفاقية  على 
ًدا ضرورة اإلسراع يف تعزيز العمل املشترك حملاربة التطرُّف،  عليها، مؤكِّ
وُمعاجلة أسبابه، واقتالع جذوره، وجتفيِف منابعه الفكرية واملالية، ووضع 

برامَج تهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعدديَّة ومحاربة التطرُّف.
لعقد  العربية؛  ول  الدُّ يف  العدل  ِوزارات  مع  بالتنسيق  املجلُس  وطالب 
صة يف مجال بناء القدرات  جلسات عمل، ودورات تدريبية وطنية متخصِّ
من  واالستفادة  اإلرهاب،  مكافحة  أجهزة  يف  للعاملني  والفنية  البشرية 
خبرات جامعة نايف العربية للعلوم األمنية يف هذا املجال. داعًيا اجلهات 
القضائيَة للتعاون يف مجال التحقيقات، واملتابعات، واإلجراءات املتعلقة 
بغْسل األموال، ووضع آليات وطنية لضمان جدوى تتُّبع األموال املوجهة 

لتمويل اإلرهاب وحجزها ومصادرتها بالسرعة الالزمة.
وأكدَّ مجلُس وزراء العدل العرب أهميَة تنسيق اجلهود للتصدِّي لظاهرة 
املقاتلني اإلرهابيني العائدين من مناطق النزاع وعائالتهم، ووضع آليات 
شاملة تتوافق مع االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب والقرارات الصادرة 

والداخلية  العدل  وزراء  مجلسي  وقرارات  العربية  اجلامعة  مجلس  عن 
العرب. مع االمتناع عن تقدمي أيِّ دعم صريح أو ضمني إلى الِكيانات أو 
األشخاص الضالعني يف األعمال اإلرهابية، ورفض كلِّ أنواع االبتزاز من 

ِقبَل اجلماعات اإلرهابية.

ولية  د املجلس على أهمية تعزيز التعاون مع املنظمات والوكاالت الدَّ وشدَّ
صة؛ للحصول على املساعدات املطلوبة يف بناء القدرات الالزمة  املتخصِّ
ملواجهة خطر استخدام اإلرهابيني ألسلحة الدمار الشامل أو مكوِّناتها، 
استغالل  من  اإلرهابيني  ومنع  واحلدود.  واملوانئ  املطارات  أمن  ودعم 

ِتقنيات املعلومات واالتصاالت واإلنترنت يف أنشطتهم.

وطالب املجلس مبواصلة التعاون بني جامعة الدول العربية واملنظمات 
إمكانات  من  واالستفادة  اإلرهاب،  مبكافحة  املعنية  واإلقليمية  ولية  الدَّ
درات واجلرمية، ومركز  أجهزة األمم املتحدة، وال سيَّما املكتِب املعنيِّ باملخِّ
األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، وضرورة أن تتفَق جميع تدابير مكافحة 
لطات  السُّ وتوعية  ولي،  الدَّ القانون  بها يف  املعترف  املبادئ  مع  اإلرهاب 

الوطنية املسؤولة عن مكافحة اإلرهاب بأهمية هذه االلتزامات. 

مجلس وزراء العدل
 تكثيف التعاون العربي في مواجهة اإلرهاب
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إلى  بالدها  غوليه«  »ناتالي  الفرنسي  الشيوخ  مجلس  عضو  دعت 
السعودية يف مكافحة اإلرهاب، منتقدًة الصورةَ  التجِربة  االستفادة من 

النمطية عن السعودية يف فرنسا وأوروبا على نحٍو عام.

ونوَّهت »غوليه« يف مقابلة مع برنامج »فرانكلي سبيكينغ«، الذي تنتجه 
صحيفة »عرب نيوز« الصادرة من لندن، مبناسبة زيارة الرئيس الفرنسي 
املاضي  ديسمبر  يف  السعودية  العربية  اململكة  إلى  ماكرون  إميانويل 
بالُقدرات التي متتلكها السعودية يف محاربة اإلرهاب، وال سيَّما املركز 
التطرف  مكافحة  ته  ومهمَّ »اعتدال«،  املتطرف  الفكر  ملكافحة  العاملي 
واجتثاث جذوره والتصدِّي له، وتعزيز التسامح والتعايش بني الشعوب. 

وهو مركٌز مهم جّدًا لتعقُّب اجلماعات اإلرهابية. وكذلك البنك املركزي 
ولية. وقد  السعودي والنظام املصريف اللذان يعمالن لاللتزام باملعايير الدَّ
ولية العاملة يف مجال  أصبحت السعودية عضوًا يف جميع املنظمات الدَّ
مكافحة متويل اإلرهاب، وهي ال تكتفي باملجاهرة برفض هذا التمويل؛ 

بل تتَّخذ خطواٍت فاعلة يف هذا السياق.

وكان الرئيُس الفرنسي إميانويل ماكرون، قد زار اململكة العربية السعودية 
ضمن جولة خليجية، َشِملَت اإلمارات وقطر، واستهدفت بحَث مسائَل 
التطرف  التنسيُق يف مكافحة  أمنية وعسكرية، ومن ضمنها،  مشتركة 

واإلرهاب. 

“غوليه” تدعو فرنسا لالستفادة من التجربة 
السعودية في مكافحة اإلرهاب

فذ
وا
ن
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ولية  الدَّ السياسات  افتراضية؛  ندوة  يف  وخبراءُ  سياسيون  استعرض 
ملكافحة التطرُّف واإلرهاب يف األعوام العشرين األخيرة، وأشاروا إلى أن 
أبرز أولويَّات املرحلة الراهنة ينبغي أن يُعنى مبواجهة خطاب التطرُّف، 
ة مبكافحة التطرف  الذي منا يف السنوات األخيرة، وصياغة موادَّ خاصَّ

ضمن املناهج التعليميَّة.
ولية ملكافحة التطرف واإلرهاب،   وُعقدت الندوة بعنوان »السياسات الدَّ
20 عاًما بعد هَجمات 11 سبتمبر ما بني الواقع واملأمول«، وشارك فيها 
ني والدبلوماسيني  نحو 100 شخص من األكادمييني والسياسيني واملختصِّ
من نحو 20 دولة، منها: السعودية، واإلمارات، وفرنسا، والواليات املتحدة. 
واإلرهاب  التطرف  ملكافحة  األوروبي  ع  التجمُّ الندوة،  تنظيم  وشارك يف 
واملعهد  اإلستراتيجية،  والبحوث  للدراسات  اإلمارات  مركز  مع  بالتعاون 
ولية يف فيينا، واملركز احلكومي األوروبي للتواصل  النمساوي للَعالقات الدَّ
حافة األوروبية للعالم العربي يف  اإلستراتيجي يف بروكسيل، وجمعية الصِّ

باريس، واألكادميية األوروبية للتنمية والبحوث يف بلجيكا.
وهدفت الندوة إلى دراسة كيفية استخدام اجلماعات املتطرفة للتقنيات 
لتسهيل  االجتماعي؛  التواصل  ووسائل  اإلنترنت،  سيَّما  وال  احلديثة، 
والتجنيد،  التطرف،  وتشجيع  العنف،  على  احلضُّ  ومنها  أنشطتها، 
والتمويل. وسلَّطت  والتواصل،  املعلومات،  والتخطيط، وجمع  والتدريب، 
ول يف  ورة؛ لتعزيز جاهزية الدُّ الندوةُ الضوَء على استخدام األساليب املتطِّ

مواجهة التطرُّف العنيف، واحلدِّ من انتشاره.

ويف ُمداخلة اململكة العربية السعودية التي ألقاها صاحُب السمو امللكي 
األمير تركي الفيصل، رئيُس مجلس إدارة مركز امللك فيصل للبحوث 
اعتمدتها  التي  »الناعمة«  اإلجراءات  إلى  أشار  اإلسالمية،  والدراسات 
التأهيل  برامَج  َشِملَت  واإلرهاب،  التطرف  على  حربها  يف  اململكُة 
الفكري، مع أولوية للتعليم، والقضاء على روافد متويل اإلرهاب، ووضع 
د الفيصل  ُخطة إلسهام املؤسسة الدينية يف حتقيق هذا الهدف، وأكَّ
ضرورةَ استخدام جميع املنابر اإلعالمية إلدانة فكرة اإلرهاب، واحلدِّ من 
خطاب التطرف، وإرساخ املعنى احلقيقي لإلسالم، بوصفه ديَن سالم 

ورحمة وتسامح.

ق السابق ملكافحة اإلرهاب يف االحتاد  د جيل دي كيرشوف، املنسِّ وشدَّ
األوروبي، على أهمية استخدام التقنيات احلديثة والذكاء االصطناعي 
مواقع  على  املنتشر  الكراهية  وخطاب  اإللكتروني،  اإلرهاب  ملواجهة 

التواصل االجتماعي.

وبنيَّ نضال شقير أستاُذ التواصل اإلستراتيجي والَعالقات احلكومية يف 
باريس، ضرورةَ إعطاء األولوية لتشجيع اجلهود الفكرية والتعليم الوقائي، 
التطرف  ة مبكافحة  خاصَّ تعليميَّة  موادَّ  إلى صياغة  احلكومات  ودعا 
أيًضا  دته  أكَّ التعليمية. وهو األمر الذي  املناهج  واإلرهاب، وإدخالها يف 
إيفا ساينز دياز، الباحثُة يف معهد جيرماك بجامعة لوفان، الفتًة إلى أن 

التعليم ركيزةٌ أساسية للحدِّ من التطرف واإلرهاب. 

100 شخص من 20 دولة يناقشون 
سياسات مكافحة اإلرهاب في األعوام الــ 20 األخيرة
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ال مفرَّ من تغيير الصورة النمطية لإلرهاب على أنه ظاهرةٌ ذكورية، 
وطبيعة  اإلرهابية،  التنظيمات  يف  النساء  مشاركة  حتليُل  املهمِّ  ومن 
، فذلك شرٌط لتحديد ما ميكن أن يُسهمَن به  املسؤوليات املنوطة بهنَّ

يف مجال مكافحة اإلرهاب.
العنيفة  املتطرفة  اجلماعات  إلى  النساءُ  ت  انضمَّ التاريخ  مرِّ  وعلى 
وجمعَن  وُمساندات،  وداعمات  ومجنَّدات،  مقاتالت  فَعِملَن  ودعمتها، 
املسلَّحة  القوات  يف  النساء  عدد  بلغ  وقد  واإلعانات.  التبرُّعات 
الثورية بكولومبيا »فارك« ما نسبتُه 40%، شاركَن يف جميع الوظائف 
القُدرات  رفع  يف  وأسهمَن  قتالية،  َوَحدات  قيادة  يف  حتى  التشغيلية، 

العسكرية للتنظيم على نحو كبير. 
وساعدت النساءُ يف تأسيس عصابة »بادر ماينهوف« األملانية، و»اجليش 
النسائية  القيادةُ  التي كانت فيها  الياباني. حتى يف احلاالت  األحمر« 
مَن الدعَم العملي احلاسم؛ من نقل األسلحة وجتنيد  غير ظاهرة، قدَّ

املقاتلني، وجمع التبرُّعات ونشر الدعايات.
كلوكس  »كو  جماعة  يف  النسائي  اجلناُح  اجتذب  املثال:  سبيل  وعلى 
كالن« األمريكية أكثر من نصف مليون عضو بني عامي 1921 و1931م.

وَطواَل العقود القليلة املاضية ازداد انخراُط النساء يف التنظيمات العنيفة 
أنها  التنظيمات  لتلك  الشائعة  التقليدية  الصورة  أن  ومع  واملتطرفة، 
تنظيماٌت ذكورية، يكشف الفحُص الدقيق لها أن النساء شاركَن بنشاط 
سريالنكا  ويف  املسلَّحة.  دة  املتمرِّ اجلماعات  من   %60 قرابة  يف  جادٍّ 
نة من النساء يف »منور التاميل« يف تسعينيات القرن  اكتسبت الكتائُب املكوَّ

رس ومعاركها الوحشية. املاضي سمعًة بالغة بسبب سلوكها الشَّ
وإن عدد النساء املتورِّطات يف جرائم اإلرهاب آخٌذ يف االزدياد؛ فقد 
زادت نسبُة النساء على 26% من إجماليِّ املقبوض عليهم يف أوروبا 
بتهمة القيام بعمليات إرهابية عام 2016م، وبلغت نسبُة النساء قرابة 
ل  13% من إجماليِّ املقاتلني األجانب العائدين من أماكن الصراع. وسجَّ
 The Global Extremism Monitor العاملي  التطرف  مرصد 
 %11 يعادل  ما  امرأة،   181 نفذها  انتحاريٍّ  هجوم  مئة  2017م:  عام 

من إجماليِّ العمليات اإلرهابية التي شهدها ذلك العام.  وبني عامي 
2014 و2018م أشركت »بوكو حرام« أكثر من 450 امرأًة وفتاة -ثلثهنَّ 
من املراهقات- يف الهَجمات االنتحارية. وأوقعت هذه الهَجماُت أكثر 
من 1200 قتيل. ويبلغ هؤالء النساءُ اآلن ما يقرب من ثلثَي املهاجمني 

االنتحاريني للجماعة. 
ومتتاز الهَجماُت االنتحارية التي تشنُّها النساء بأنها أكثر فتًكا من تلك 
التي يقوم بها الرجال؛ فَوفًقا لدراسة تناولت خمَس جماعات إرهابية، 
8.4 ضحية  النساء  ذتها  نفَّ التي  الهَجمات  ط عدد ضحايا  متوسِّ كان 
مقارنًة بـ 5.3 ضحية للهَجمات التي قام بها الرجال، وكانت هَجمات 

النساء أقلَّ ُعرضًة لإلخفاق.
رت  قدَّ إذ  اجلديد؛  باألمر  ليست  اإلرهاب  يف  املرأة  مشاركة  أن  ومع 
بني  ما  إرهابية  جماعات  يف  األعضاء  النساء  ط  متوسِّ أن  البحوُث 
والشام  العراق  يف  اإلرهابي  داعش«  »تنظيم  تبقى جتِربُة  و%15،   10
ال  كبيًرا  ًيا  اإلرهابي حتدِّ النشاط  واستخدامهنَّ يف  النساء  يف جتنيد 
ولي ملكافحة  يزال قائًما. وبحَسب دراسة أجراها »املركز الهولندي الدَّ
تنظيم  إلى  انضممَن  اللواتي  النساء  نسبة  إن  2016م  عام  اإلرهاب« 

داعش من إحدى عشرة دولة أوروبية بلغت %17.
املتحدة،  لألمم  العام  األمني  مساعِد  كونينكس«  »ميشيل  عن  ونُقل 
واملديرة التنفيذية لإلدارة التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب يف األمم 
وا إلى  املتحدة )CTED(، أن ما بني 10 و20% من الغربيني الذين انضمُّ

تنظيم داعش هم من النساء. 
وأورد تقريٌر حديث يستند إلى أكثر البيانات املتاحة تفصياًل، أن أعلى 
نسبة للنساء ضمن املقاتلني اإلرهابيني األجانب كانت يف شرقي آسيا، 
وبلغت 35%، ثم أوروبا الشرقية بنسبة 23%، ثم أوروبا الغربية بنسبة 
ات  17%. وبحَسب الدراسة نفسها فإن نحو 90% من النساء املنضمَّ
إلى تنظيم داعش اإلرهابي كان الدافع لهنَّ هو االنسياُق خلف العاطفة 
واحلماسة اآلنية، دون مراعاة أليِّ تأصيل شرعي، أو احتكام إلى العقل 

واملنطق. 

عندما تصبح المرأة إرهابية!

رئيس التحرير
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